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PÄÄKIRJOITUS

Kansainvälisessä kilpailutilanteessa toimiville 
yrityksille ensiarvoisen tärkeää on sellainen 

infrastruktuuri, joka tarjoaa yrityksen käyttöön 
kustannustehokkaan, varman, nopean ja turval-
lisen logistiikkaketjun . 

Aikanaan kukoistuksensa huipulla olleella No-
kialla oli seitsemän kotimaista tuotantolaitosta . 
Tuotteita tuli laitoksiin sisään 97 tonnia vuoro-
kaudessa ja lähti ulos seitsemän puhelinta se-
kunnissa maailman kuluttajien iloksi . Kussakin 
puhelimessa oli noin 200 komponenttia, joista pu-
helimet koottiin . 

Nokian menestyksen yksi mahdollistaja oli eh-
dottoman kustannustehokas logistiikka, jonka pe-
rustana oli tieliikenteessä tapahtuvat täsmälliset 
kuljetukset .

Entisajan Nokiaa ei meillä enää ole . Sitä ei tie-
tystikään kaatanut logistiikan heikkeneminen, 
vaan aivan muut syyt . Huolissaan saamme ol-
la, että moni muukin yritys on joko hiipunut alas 
tai siirtynyt paremmille tuotantomaille . Mistä nyt 
saamme pohjaa arjen hyvinvoinnille?

Myönteisen yllättävä uutinen kiirii länsiranni-
kolta, oikeastaan kaksikin . Laivateollisuus on saa-
nut vettä kölinsä alle, ainakin joksikin aikaa . Toi-
nen uutinen koskee Valmet Automotivea, joka on 
yksi Euroopan kolmesta jäljellä olevasta autojen 
sopimusvalmistajasta . Se kilpailee tasapäises-
ti itävaltalaisen Magna Stuerin ja hollantilaisen 
Nedcarin kanssa . Yrityksellä on sopimusvalmis-
tuksen asiakkaina sellaisia huippumerkkejä kuin 
Porsche, Mercedes-Benz, Fisker ja Lamborghini . 

Valmet Automotive on kyennyt kääntämään 
hankalat haasteensa vahvuudekseen . Yksi haaste 
on ollut ja on edelleen vaikeat logistiikkaolot . Kun 
rahtialus kiinnittyy läheisen sataman laituriin, pu-
retaan aluksesta liki sata traileria, jotka kukin sisäl-
tävät useamman Mersun osat . Kokoonpano-osia 

Hyvällä 
logistiikalla 
hyvinvointia

tulee myös muilla laivoilla, rekoilla ja kaikkein kal-
leimmat lentokoneilla . Koko ajan on liikenteessä 
noin tuhat traileria . 

Yhden auton kokoaminen saa kestää vain muu-
taman hetken . Siksi logistiikan tehokkuuden on 
näyttävä myös tehtaan sisällä . Jos tavaroiden vir-
ta seisahtuu, riittää osia ehkä vain puoleksi päiväk-
si . Jos laiva myöhästyy parikin päivää, seisahtu-
vat työt .

Logistiikan hallinta kustannustehokkaasti on Val-
met Automotiven kaltaisen yrityksen menestyksen 
kannalta aivan ydinasioita . Varastojen koot ja kier-
rot on oltava huipputasoa . Tavaravirrat tuotantoon 
ja sieltä maailman markkinoille on oltavat nopeita, 
täsmällisiä ja tehokkaita . 

Jos haluamme yhteiskuntaamme sellaisia yri-
tyksiä, jotka työllistävät ja luovat perustaa arjen 
hyvinvoinnille, tulee logistiikkaan olennaisesti vai-
kuttavan liikenneinfran olla priimakunnossa . Tuo-
tantolaitosten ulkopuolisesta infrasta kantaa vas-
tuun yhteiskunta ja sen päättäjät . Tehdasalueen 
sisällä osaava insinööri hoitaa kyllä sitten oman 
osansa .

KYMMENEN SANAA
Arjen hyvinvointia luovat yritykset tarvitsevat 
kustannustehokkaan liikenneinfran osana kilpai-
lukykyistä logistiikka.

ISSN 0355-7855
85 . vuosikerta
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HANNA MALMLUND • SAANIO&RIEKKOLA

MARTTI KESKINEN • LEMMINKÄINEN INFRA 

MERJA TYYNISMAA •  A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU .

Tampereen Rantatunneli

Allianssiurakka innostaa 
ja lisää joustavuutta 

Rantatunnelia rakennetaan kolmella työmaalla: Santalahti (A), Näsinkallio (B) ja Naistenlahti (C). Molempiin päihin ra-
kennetaan eritasoliittymä. Keskellä louhitaan ramppien alkupäät myöhemmin rakennettavaa eritasoliittymää varten.
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Liikennetunnelissa 
Näsinkalliolla, 

huhtikuu 2014. 
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Mittavan hankkeen raken-
tamisesta vastaa Tam-

pereen kaupungin, Liikennevi-
raston, Lemminkäinen Infran, 
Saanio & Riekkolan ja A-Insi-
nöörit Suunnittelun muodos-
tama allianssi .

Valtaosa jo louhittu

Rantatunnelia on rakennettu 
hieman yli vuoden . Työt ovat 
edenneet aikataulussa eikä 
erityisiä yllätyksiä ole tullut 
vastaan . Työmaan vahvuus 
on noin 350, mutta työmaal-
le on perehdytetty yli 1 .200 
henkilöä .

Tunnelia on louhittu kah-
dessa putkessa yhteensä 
2,7 km, mikä on reilut 60 pro-
senttia louhittavasta koko-
naismäärästä . Santalahdessa 
rakennetaan jo kalliotunne-
lin jatkoksi tulevaa betonitun-
neliosuutta ja Naistenlahdes-
sa suuaukon betonirakenteet 
ovat jo lähes valmiit . Näsin-
kalliolla liikennetunnelit ovat 
alittaneet sekä Tammerkos-
ken että Hämeenpuiston . 

Keskustaympäristö vaatii 
tarkkuutta

Rantatunneli sijaitsee Tam-
pereen keskusta-alueen vä-
littömässä läheisyydessä . 
Tunnelirakentamisen vaiku-
tusalueella asuu kymmeniä 
tuhansia ihmisiä ja lisäksi siel-
lä on kouluja, päiväkoteja, tä-

rinäherkkiä laitteita, kirkkoja, 
museoita ja tietenkin työpaik-
koja . 

Louhintaräjäytykset suun-
nitellaan tarkasti ottaen huo-
mioon tunnelilinjalla jokai-
selle rakennukselle erikseen 
määritetyt tärinäraja-arvot . 
Räjäytyksistä rakennuksilla 
aiheutuvaa tärinää seurataan 

kymmenillä liikuteltavilla täri-
nämittareilla reaaliaikaisesti . 
Louhinnoista tiedottamiseen 
on lisäksi varattu kokenut ja 
asiantunteva tiedottaja . 

Työmaalla on otettava  
huomioon myös Rantaväy-
län (vt12) liikenne, jonka su-
juvuutta ei saa heikentää . 
Rantaväylän keskimääräinen 
vuorokausiliikenne vaihtelee 
välillä 35 .000–40 .000 ajoneu-
voa vuorokaudessa . 

Kallion laatu 
ennakkokäsitysten 
mukainen

Tampereen kallioperä on pää-
asiassa kiillegneissiä ja kiille-
liusketta . Gneisseille ja var-
sinkin liuskeille on ominaista 
voimakas suuntautuminen . 
Suuntautumisen johdosta kal-
lio-ominaisuudet (mm . rakoi-
lu, rikkonaisuus) vaihtelevat 
liuskeisuuden suunnan mu-
kaan . 

Tampereen keskustan alu-
eella liuskeisuus on pääosin 
pystysuora ja itä-länsisuuntai-
nen eli Rantatunnelin linjauk-

sen suuntainen . Louhiminen 
liuskeisuuden suuntaan lisää 
lujitustarvetta . Tämä on kui-
tenkin ollut jo etukäteen tie-
dossa, joten siihen on pystyt-
ty varautumaan eikä se ole 
tuottanut ongelmia . 

Ennen rakennustöihin ryh-
tymistä alueen kalliolaatua 
on selvitetty porakone- ja kal-
lionäytekairauksin, maasto-
tutkimuksina kalliopaljastu-
mista sekä tutkimalla muiden 
alueella olevien kalliotilojen 
(mm . Nääshallin) rakentami-
sen aikaisia kalliolaatuhavain-
toja . 

Kalliolaatua on seurattu 
koko louhinnan ajan ja tähän 
asti kallioperä on vastannut 
ennakkokäsitystä . Kalliolaa-
dun seuraamista varten Ran-
tatunnelissa on töissä kak-
si geologia, jotka kartoittavat 
tunnelien pinnat louhinnan 
etenemisen mukaan . Tunne-
lin geologisessa kartoituk-
sessa geologit määrittävät 
kallion ominaisuudet, joiden 
perusteella tunnelien lujituk-
set suunnitellaan . 

Tunneli kulkee Tammer-
kosken alta . Kosken pohjasta 
on matkaa tunneliin parikym-
mentä metriä . Ennakkotutki-
musten perusteella arvioidut 
kalliolaatutiedot ovat pitäneet 
paikkansa myös Tammerkos-
ken alapuolella . Tunneli on 
kosken alla ollut poikkeuksel-
lisen kuivaa ja kallio vain vä-
hän vettä johtavaa . 

Koko tunneli on pohjavesi-
pinnan alapuolella, joten tästä 
näkökulmasta Tammerkosken 
alitus ei poikkea normaalista 
tunnelin rakentamisesta . Kal-
liomassan hydraulisesti johta-
vat rakenteet on esi-injektoitu 
ennakkoon injektointisemen-
tillä .

Tunnelin koko profiili 
kerralla

Tietunneleiden leveys on 14–
19 metriä ja korkeus on 9–10 
metriä . Koko tunneliprofiili 
louhitaan kerralla . Näin pois-
tetaan tunnelin suuntaisen 
liuskeisuuden aiheuttama 
työturvallisuusriski . Suuren 
profiilin lisäksi heikko kalli-
on laatu edellyttää tunnelipe-

Tampereen Rantatunnelin rakentaminen 

alkoi lokakuussa 2013 sisältäen valtatien 

12 siirtämisen uuteen linjaukseen 

ja tunneliin Tampereen keskustan 

pohjoispuolella, Näsijärven rannassa. 

Valtatien siirtäminen edellyttää tie- ja 

katujärjestelyjä, johto- ja laitesiirtoja 

sekä Naistenlahden ja Santalahden 

eritasoliittymiä.

Allianssille tyypilliseen tapaan työpajatyöskente-
lynä laadittu tunnelilouhinnan prosessikuvaus sel-
ventää yhden katkon louhimiseksi tarvittavia työ-
vaiheita ja päätöksiä. 
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rän välitöntä lujitusta louhin-
nan jälkeen . Edellytyksenä on 
myös kalliolaadun välitön kar-
toitus . 

Tunneli siis lujitetaan vä-
littömästi louhinnan jälkeen . 
Lujituspultteina käytetään esi-
jännitettyjä kärkiankkuripult-
teja (aktiivipultti) . Ne juote-
taan myöhemmin paineella 
injektoiden, jolloin niillä saa-
vutetaan myös kalliota tiivis-
tävä vaikutus (jälki-injektoin-
ti) . Juotettuina pultit toimivat 
kallion lujituspultteina samoin 
kuin yleisimmin tunneleissa 
käytetyt harjateräspultit . 

Työnaikaisessa lujitukses-
sa käytetään myös ruisku-
betonia . Lopullinen tunne-
lin ruiskubetonointi tehdään 
muutamia kymmeniä metrejä 
louhittavan tunneliperän taka-
na . Rakenteellisen ruiskubeto-
nin vahvistuksena käytetään 
polymeerikuituja . 

Kalliolaadun kartoitusta  
tekevät geologit työskente-
levät kahdessa vuorossa ja 
ovat aktiivisesti yhteydessä 
myös työmaalla toimivaan 
kalliorakennesuunnittelijaan . 
Suunnittelija saa kartoitustie-
dot käyttöönsä heti aamulla, 
ja lujitusta on mahdollisuus 
muuttaa, mikäli kalliolaatu on 

ennakoitua parempaa tai huo-
nompaa . 

Ennakoitua parempi kallio-
laatu antaa mahdollisuuden 
keventää lujitusta, mikä puo-
lestaan tuo kustannussääs-
töä . Lujitusta puolestaan li-
sätään, mikäli kalliolaatu on 
ennakoitua huonompi .

Tämä kaikki ei olisi mah-
dollista ilman loppuun asti 
hiot tua tyyppilujituskäytän-
töä . Tyyppilujituksissa on si-
säänrakennettu välittömän 
lujituksen mekanismi . Kartoi-
tuksen yhteydessä määrite-
tään kalliolaatu ja tarkistetaan 
vastaako se ennakoitua kalli-
olaatua ja sitä kautta ko . alu-
eelle arvioitua tyyppilujitusta . 
Mikäli todettu tyyppilujitus 
ei vastaa ennakoitua, muu-
tetaan lujitustyyppiä . Muut-
tunut lujitustyyppitieto saa-
daan työmaalle tiedoksi heti 
aamulla . 

Lopullisen lujituksen jäl-
keen alkaa tunnelin verhoilu-, 
sisustus- yms . työt .

Allianssi tuo joustavuutta 
ja arvostusta

Perinteisessä kalliorakennus-
hankkeessa kalliorakenne-
suunnittelija käy työmaalla 

noin kerran kahdessa viikos-
sa . Tässä hankkeessa kallio-
rakennesuunnittelija on työ-
maalla jatkuvasti . 

Myös eri suunnittelualo-
jen (väylä, silta, geo, tunneli 
kokonaisuudessaan) välinen 
yhteistyö ja uusien ideoiden 
kypsyttely on allianssissa 
helppoa, kun keskeiset suun-

nittelijat työskentelevät sa-
massa paikassa Rantatunne-
lin toimistolla Tammelassa . 

Hankkeen vastaavan kal-
liorakennesuunnittelijan Kalle 
Hollménin mielestä Rantatun-
nelissa työskentely on innos-
tavaa ja kokemuksena ainut-
laatuinen: 
- Tämän kokoluokan hank-

keita ja näin kokonaisval-
taisia projekteja ei työuran 
aikana ehdi useita olla . 
Hienoa saada nähdä ideat 
alusta loppuun . 

- Olemme onnistuneet saa-
maan hankkeen toteutumi-
sen varmistamiseksi mu-
kaan ammattitaitoiset ja 
työstään innostuneet hen-
kilöt . Ilman heidän panos-
taan tämä ei olisi mah-
dollista . Harvoin tämän 
kokoluokan hankkeissa kal-
liorakennesuunnittelijoi-
den osaamistakin arvoste-
taan kuten nyt .
Vesa-Matti Matikainen on 

kalliorakennesuunnittelija . 
Hän arvostaa allianssin pää-
töksenteon joustavuutta ja 
työn vaihtelevuutta: 
- Työnaikaiseen kallioraken-

nesuunnitteluun allians-
si-malli tuo paljon jous-
tavuutta ja antaa laajan 
kuvan kalliorakennushank-
keesta . Suurin osa suun-
nitteluratkaisuista tehdään 
toteuttajan kanssa saman 
työpöydän ääressä tai 

Kalliorakennesuunnittelija Vesa-Matti Matikainen ja rakennegeologi Lari Hannukainen tar-
kastamassa pohjoisen tietunnelin puhkaisua. 
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Esimerkki koko profiilin porauskaaviosta siten kuin 
porari sen työpaikallaan näkee.
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usein työnjohdon kanssa 
tunnelissa . Päätöksenteko 
on nopeaa ja suunnitelmiin 
saadaan heti otettua huo-
mioon sekä työmaan että 
suunnittelun näkökulmat . 

- Noin puolet viikoittaisesta 
työajastani kierrän Ranta-
tunnelin työmaita, mikä on 
tietysti suunnittelijalle pi-
ristävää vaihtelua perintei-
sen päätetyöskentelyn si-
jaan .
Tilaajien ja palveluntuot-

tajien muodostama allians-
si on tähänastisten kokemus-
ten perusteella osoittautunut 
innostavaksi ja joustavuut-
ta lisääväksi toteutustavaksi . 
Urakkamuotoon sisältyvän 
potentiaalin täysimääräinen 
hyödyntäminen vaatii kaikil-
ta osapuolilta kuitenkin vielä 
jumppaamista, koska uuden 
toimintakulttuurin sisäistämi-
nen vie oman aikansa ja jouk-
koon liittyy koko ajan myös 
uusia tekijöitä töiden etene-
misen mukaan . 

Lisätietoja hankkeesta www .
liikennevirasto .fi/rantatunneli
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Itäinen suuaukko. Keskellä näkyy poistoilmatunneli johon tullaan sijoittamaan myös lopul-
liset poistoilmapuhaltimet sekä piipulle johtavat kanavat.

Läntisen suuaukon betonitunneliosuus rakennetaan samanaikaisesti tunnelilouhinnan 
kanssa. Vasemmalla näkyy työtunnelin suuaukko, josta nousee työnaikainen imuilma piip-
pu. Tuulettajat on sijoitettu melun vuoksi maan alle työtunneliin. Vihreät kontit vasemmas-
sa alakulmassa ovat poistoveden saostusaltaita, joista kiintoaines toimitetaan imuautolla 
jätteen käsittelyyn ja vesi pumpataan jätevedenpuhdistamolle.
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Faidon monitoimiasema.
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Alppien läpi kulkeva tunne-
li ei ole uusi idea . Ensim-

mäinen hahmotelma Gott-
hard-vuoriryhmää halkovasta 
tunnelista tehtiin jo vuonna 
1947, jolloin Sveitsin Amste-
gista haluttiin rakentaa 45 ki-
lometriä pitkä rautatietunne-
liyhteys Giornicoon . 1960- ja 
1970-lukujen taloudellinen 
taantuma sekä poliittiset eri-
mielisyydet tunnelin linjauk-
sesta johtivat kuitenkin sii-
hen, että vasta vuonna 1992 
ehdotus uudesta yhteydestä 
hyväksyttiin kansanäänestyk-
sessä . 

Lopullinen linjaus tun-
nelille vahvistettiin vuonna 
1996, jolloin voitiin käynnis-
tää Sveitsin historian suurin, 
7,3 miljardia euroa maksa-
va, rakennusprojekti Gotthar-
din tunneli. Projekti on samalla 
yksi suurimmista Euroopas-
sa toteutetuista ympäristön-
suojeluhankkeista tunnelin 
vähentäessä Alppi-ympäris-
töä voimakkaasti kuormitta-
vaa maantieliikennettä .

Gotthardin tunneli yhdis-
tää tulevaisuudessa Erstfel-
din ja Bodion kunnat toisiinsa 

SALLA SALENIUS

Maailman pisin 
rautatietunneli rakentuu 
Sveitsissä
Vuoden 2016 lopussa valmistuva 57 kilometriä 

pitkä Gotthardin tunneli tulee tehostamaan koko 

Alppi-alueen liikennettä siirtämällä kuljetuksia 

pahoin ruuhkautuneilta maanteiltä raiteille sekä 

kasvattamalla kuljetuskapasiteettia Euroopan 

talouskeskusten välillä. Samalla projekti on yksi 

Euroopan suurimmista ympäristönsuojeluhankkeista.

muodostaen uuden Alppien 
lävitse kulkevan rautatieyhte-
yden ytimen . Aikanaan, kun 
Gotthardin tunneli liitetään 
Etelä-Sveitsissä rakenteilla 
olevaan Cenerin tunneliin, ly-
henee matka-aika esimerkik-
si Zürichistä Milanoon tun-
nilla alle kolmeen tuntiin . 
Hankkeesta vastaa AlpTransit 
Gotthard Ltd, joka on Sveit-
sin valtiollisen rautatieyhtiön 
tytäryhtiö .

57 kilometriä raiteita 
valtavan kalliomassan 
alla

Gotthardin tunneli tulee val-
mistuttuaan olemaan maail-
man pisin rautatietunneli . Se 
koostuu kahdesta erillises-
tä 57 kilometriä pitkästä yk-
siraiteisesta rautatietunne-
lista . Tunnelit on yhdistetty 
toisiinsa 325 metrin välein 
yhdyskäytävällä . Kaikki yh-
dyskäytävät, kuilut ja ajotun-
nelit mukaan lukien koko tun-
nelikokonaisuuden pituus on 
152 kilometriä . Kalliomassaa 
tunnelin päällä on parhaim-
millaan 2 .300 metriä ja ylä-

Gotthardin ja Cenerin tunnelit muodostavat merkittävän uu-
den rautatieyhteyden Alpeilla.

puolisen massan perusteel-
la mitattuna se on maailman 
syvin . 

Gotthardin tunnelin louhin-
nat aloitettiin vuonna 1999 ja 
ensimmäinen läpiporaus teh-

tiin lokakuussa 2010 . Tunnelia 
louhittiin samanaikaisesti nel-
jässä eri paikassa . Päätunne-
leista 80 % on louhittu poraus-
laitteistolla, 20 % perinteisesti 
poraamalla ja räjäyttämällä . 
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Pelkän kulkuyhteyden li-
säksi tunnelissa tarvitaan 
myös paljon rakenteellis-
ta tunneli-infrastruktuuria ja 
teknisiä järjestelmiä kuten 
verhous- ja ratarakenteet se-
kä kuivatusjärjestelmät ja säh-
köistys . Rajallisen tilan vuoksi 
kaikki rakenteet viedään tun-
neliin rautateitse etelästä ja 
pohjoisesta . Parhaillaan tun-
nelissa on työskennellyt sa-
manaikaisesti 700 henkilöä, 
mikä materiaalimäärineen on 
tehnyt projektista logistisesti 
hyvin haastavan . 

Tunneliturvallisuus 
keskiössä 

Turvallisuuteen on kiinni-
tetty Gotthardin tunnelis-
sa erityistä huomiota jo ra-
kennusvaiheessa . Ennen 
ratarakenteiden asentamis-
ta on varmistettu muun mu-
assa tunnelien ilmastointi- ja 
ilmanvaihtojärjestelmien toi-
mivuus sekä palosuojaus . Il-
man jäähdytystä tunnelissa 
voi olla jopa 45 °C, mikä ylit-
tää huomattavasti työskente-
lylle sallitun lämpötilarajan 
28 °C sekä kuormittaa entises-
tään teknisiä laitteita . 

Tulipalotilanteessa koneel-
linen ilmanvaihto poistaa sa-
vun ja puhaltaa raikasta ilmaa 

sisään . Yhdyskäytävät saa-
daan suljettua palo-ovilla ja 
niitä voidaan käyttää evaku-
ointiin . Pelastusjuna saadaan 
paikalle 45 minuutissa ja se 
pystyy tuomaan mukanaan 
50 .000 litraa vettä ja 1 .800 lit-
raa sammutusvaahtoa .

Mahdollisessa hätätilan-
teessa Sedrunin ja Faidon 
monitoimiasemat raiteen-

vaihtopaikkoineen toimivat 
junien pysähdyspaikkoina ja 
evakuointiasemina . Matkusta-
jien evakuointi koko tunnelis-
ta yhdyskäytäviä hyödyntäen 
onnistuu 90 minuutissa .

Tunnelin junaliikennettä 
valvotaan keskitetysti Pollegi-
on valvontakeskuksessa, mis-
sä valvontajärjestelmä seuraa 
junien toimintoja ja sijaintia 

reaaliaikaisesti . Tiedonsiirto 
perustuu eurooppalaiseen au-
tomaattisen kulunvalvonnan 
standardiin (ETCS) sekä kan-
sainväliseen rautateiden mo-
biilikommunikaatiojärjestel-
mään (GSM-R) . Järjestelmä 
toimii jopa 500 km/h liikkuvis-
sa junissa ilman tietohävikkiä .

Koko matka 
maksiminopeudella

Suunnitelmien mukaan Gott-
hardin tunneli otetaan käyt-
töön joulukuussa 2016 ja sa-
maan aikaan rakenteilla oleva 
Cenerin tunneli vuonna 2019 . 
Gotthardin tunnelissa tu-
lee kulkemaan päivittäin ar-
violta 220–260 tavarajunaa, 
mikä tarkoittaa vuositasolla 
350 .000 rekkaa vähemmän Al-
pit ylittävillä maanteillä . Kul-
jetuskapasiteetti kaikkinensa 
kasvaa 20 miljoonasta tonnis-
ta 50 miljoonaan tonniin vuo-
dessa . 

Matkustajajunia tunnelissa 
kulkee päivittäin 50–80 . Ra-
dan laajojen kaarresäteiden 
ja pienien kaltevuuksien ansi-
osta koko matka voidaan tait-
taa suurnopeusjunien maksi-
minopeudella 250 km/h .

Tehokkaampaa, tuotta-
vampaa ja ympäristöystä-
vällisempää . Uusi maanalai-
nen ratayhteys mullistaa koko 
Alppi-alueen liikenteen . 

TUNNELIT

Tunnelin palo-ovien tulee pysäyttää tuli ja savu, kestää ohi ajavien junien aiheuttama val-
tava paineaalto ja toisaalta olla jopa lapsen avattavissa.
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Laajojen kaarresäteiden ja pienten ratakaltevuuksien ansiosta junat voivat ajaa liki 
60 kilometrin matkan maksiminopeudella 250 km/h.
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Turun Messu- ja Kongressikeskus

www.yhdys
kuntatekni

ikka.fi

Koko ala yhdessä tapahtumassa!

Ennakkorekisteröidy kävijäksi:

www.yhdyskuntatekniikka.fi

  Avoinna:

 • ke 20.5. klo 9–19 • to 21.5. klo 9–15
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Kesällä 2014 liikennein-
vestointien näkökulmas-

ta keskeiset ministerit vaih-
tuivat . Sen jälkeen saimme 
tilaajanäkökulmasta kiitettä-
västi puuhaa, kun jopa aiem-
min vähemmän esillä olleille 
hankkeillekin löytyi lisärahoi-
tusta . Alan näkökulmasta erit-
täin tervetullut lisäpanostus 
merkitsee parille seuraavalle 

PEKKA PETÄJÄNIEMI • LIIKENNEVIRASTO

Suuret liikenneväylä-
investoinnit 2015
Vuoden ensimmäinen katsaus tulevaisuuteen on hyvä aloittaa katsauksella 

edelliseen vuoteen. Liikenneviraston isojen investointien osalta alkuvuosi 2014 

lupaili valtakunnan yleisen linjan mukaisesti niukkuutta: keväällä hallituksen 

tekemä raamiratkaisu pakottaisi vuodesta 2016 alkaen eduskunnan erikseen 

nimeämien uudis- ja parantamisinvestointien vuotuisen rahoituksen tasolle 377 

M€, kun se viime vuodet on ollut lähes 200 M€ suurempi. Ja kun 377 miljoonasta 

ovat jälkirahoitus- ja PPP -hankkeiden osuus noin 150 M€ vuodessa, olisi 

uusinvestointien rahoitus pudonnut merkittävästi.

vuodelle merkittävää hankkei-
den kilpailuttamista ja raken-
tamista .

2014 valmistui peräti 
seitsemän isoa väylä-
hanketta

Pitkään rakenteilla olleista 
hankkeista liikenteen käyt-
töön saatiin avattua viisi tie-

hanketta, yksi ratahanke ja yk-
si meriväylä . 

Turun satamayhteys eli 
Suikkilantie valmistui heti al-
kuvuonna . Vt5 Kuopion Kal-
lansilloilla otettiin liikenteel-
le loppukesällä kuten myös 
jättihanke E18 Koskenkyläs-
tä Kotkaan moottoritienä . Vt8 
Vaasasta Mustasaaren Sepän-
kylään saatiin liikenteelle syk-

syllä ja E18 Haminan ohikul-
kutie juuri joulun alla . 

Ratahankkeista peruspa-
rannettu Euroopan ensimmäi-
nen allianssimallilla toteutettu 
väyläinvestointi Tampereen 
Lielahdesta Kokemäellä avat-
tiin liikenteelle joulukuussa 
samoin kuin Uudenkaupun-
gin meriväylän ruoppaus, jo-
ka mahdollistaa nyt 12 m sy-
väyksellä kulkevien alusten 
liikennöinnin maamme vien-
nin kannalta tärkeään sata-
maan .

Liikennepoliittisen 
selonteon viimeisten 
hankkeiden aikataulu 
täsmentyi

Keväällä 2012 julkistetun lii-
kennepoliittisen selonteon, 
tämän hallituskauden vielä 
aloittamattomien hankkeiden 
aikataulu saatiin ministeriöstä 
keväällä . Näin päästiin käyn-
nistämään kuuden hankkeen 
valmistelut niin, että rakenta-
minen alkaa v . 2015 tai 2016:
1 . Vt 6 Taavetti–Lappeenran-

ta (76 M€), sai aloitusrahaa 
1,5 M€ jo vuodelle 2014 

2 . Rauman meriväylä (20 
M€), aloitusrahaa 1,0 M€ 
jo vuodelle 2014 

3 . Riihimäen kolmioraide 
(10 M€), rahoitus vuosille 
2015 ja 2016
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E18 Haminan ohikulkutie avattiin liikenteelle joulun alla 2014.
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4 . Helsinki–Riihimäki kapasi-
teetin lisääminen 1 . vaihe 
(150 M€), rahoitus vuosil-
le 2015–20

5 . Vt 3 Tampere–Vaasa, Laihi-
an kohta 1 . vaihe (27 M€), 
rahoitus vuosille 2015–17

6 . Vt 22 Oulu–Kajaani–Vartius 
(15 M€), rahoitus vuosille 
2015–17

Liikennepoliittisen selon-
teon hankkeista tällä halli-
tuskaudella päättämättä jäi 
ainoastaan Ylivieska–Iisal-
mi–Kontiomäki ratahankkeen 
sähköistys, jota ei suunnitel-
missa esitetyillä ratkaisuilla 
saatu riittävän kannattavaksi 
toteutuksen kannalta .

Talousarviokäsittelyt 
nostivat uusia hankkeita

Edellä mainittujen lisäksi yh-
teensä kolmessa lisätalous-
arviossa nousi huomattava 
määrä väyläinvestointeja eri 
syistä toteuttavien listalle:
- Hakamäentiellä 70-luvul-

la rakennetun, riskialttiin 
elementtisillan uusiminen 
(17,5 M€) vuosina 2014–16

- Kaksi äkillisen rakenne-
muutoksen kohdanneiden 
kaupunkiseutujen hanketta
• Kt 52 Salon kohta (10 M€), 
valtion ja Salon kaupungin 
yhteishankkeena vuosina 
2014–16
• Vt 8 Rauman Luostarinky-
län eritasoliittymä (12 M€) 
valtion ja Rauman kaupun-
gin yhteishankkeena vuosi-
na 2014–16

- Kt 77 Viitasaari–Keitele 
(13,0 M€); tärkeä puukul-
jetusreitti, toteutus 2015–
16

- Vt 3 Arolammin eritasoliit-
tymä Riihimäellä (18,0 
M€), valtion, Riihimäen 
kaupungin ja Valion yhteis-
hankkeena, toteutus 2015–
16

- Mt 148 parantaminen 
Keravantien kohdalla 
(18,5 M€), valtion ja Kera-
van kaupungin yhteishank-
keena, toteutus 2015–16

- Savonlinnan syväväylän 
siirtäminen ja Laitaasal-
men siltojen rakentaminen 
(40 M€), toteutus 2015–16

- Pännäinen–Pietarsaa-
ri rataosan sähköistys 
(4,0 M€), toteutus 2016

Merkittävää oli myös käyn-
nissä olevien hankkeiden 
määrittelyjen sekä rahoituk-
sen täsmentäminen siten, et-
tä ne saadaan alkuperäisiä 
vaikutustavoitteitaan vastaa-
viksi:
- Rovaniemi–Kemijärvi säh-

köistys; hanke sisältää nyt 
myös ns . StoraEnson alu-
eella sijaitsevalle uudelle 
raakapuuterminaalille me-
non sähköistämisen ja sen 
raiteiston

- Vt 8 Turku–Pori, hank-
keeseen otettiin mukaan 
moottoritien tekeminen 
Nousiaisiin saakka, mistä 
huolimatta koko yhteysväli 
pystytään toteuttamaan 10 
M€ aiempaa edullisemmin

- Vt 19 Seinäjoen itäinen 
ohikulkutie, hankkeelle 
myönnettiin lisävaltuutta 
12,5 M€, jotta hanke voi-
daan toteuttaa alkuperäi-
sen suunnitelman mukai-
sena

- Kehärata,  hankkeel le 
myönnettiin glykoliongel-
masta johtuvien lisätöiden 
vuoksi lisävaltuutta 35 M€, 
jotta hanke voidaan toteut-
taa alkuperäisen suunnitel-
man mukaisena

- E 18 Koskenkylä–Kotka eril-
lishanke, hankkeelle myön-
nettiin lisävaltuutta 4 M€, 
jotta hanke voidaan toteut-
taa alkuperäisen suunnitel-
man mukaisena

- Pohjanmaan rata, hank-
keelle myönnettiin lisäval-
tuutta 20 M€, jotta hanke 
voidaan toteuttaa alkupe-
räisen suunnitelman mu-
kaisena
Kesästä 2014 saakka PPP-

mallilla kilpailussa ollut Hami-
na–Vaalimaa-hanke saadaan 
keväällä ratkaistua ja työt on 
tarkoitus aloittaa heti kesällä 
2015 . Edelleen megaluokan 
ratahankkeet – Länsimetro, 
Kehärata ja Seinäjoki–Oulu 
– työllistävät kukin ensi vuo-
den aikana merkittävästi maa-
rakennusalan yrityksiä .

Alan näkökulmasta tilan-
ne näyttää hyvältä, sillä iso-
jen hankkeiden valmistuttua 
kapasiteettia alalla hankkei-
den toteuttamiseen on hyvin 
käytettävissä . Missään tapa-
uksessa ei nyt voida puhua 
markkinoiden ylikuumene-

mista, sillä hankkeita on kil-
pailussa useita eri kokoluok-
kia ja tarjoushalukuutta on 
riittänyt . 

2015 kymmenen uutta 
hanketta

Vuoden 2015 kilpailuttami-
sessa on merkillepantavaa 
hankkeiden runsauden lisäk-
si varsinaisten megahankkei-
den puuttuminen . Ne odot-
tavat päätöksiä Länsimetron 
jatkosta, Pisara-radasta sekä 
Tampereen ja Turun raitiotie-
hankkeista . 

Nyt kilpailuun tulevien 
hankkeiden koko vaihtelee 
10–40 M€, mikä vastaa suun-
nilleen jo vuoden 2014 hank-
keiden kokoa . Myös liikenne-
muotojen osalta kaikkea on 
tarjolla .

Tilaajan näkökulmasta 
vuo si 2015 tarkoittaa hank-
keiden kilpailuttamisen huo-
lellista aikatauluttamista lii-
allisten päällekkäisyyksien 
välttämiseksi ja siten kilpai-
luolosuhteiden maksimoimi-
seksi . Urakkakilpailuissa tul-
laan käyttämään laajaa 
urakkamuotojen kokonaisuut-
ta . Käytössä ovat ST-, KU- ja 
osaurakkamalli . Myös Alli-
anssimallin käyttöä jatketaan . 
Jokaisessa tarjouspyynnössä 
käydään tarkkaan läpi urak-
kaan sisällytettävien kannus-
teiden mahdollisuus . 

Edellä mainituista vuon-
na 2015 kilpailuun tulevasta 
hankkeesta osa on jo tarjous-
laskentavaiheessa . Siksi jäl-
jempänä lyhyt kuvaus niistä 
hankkeista, jotka suurimmal-

la varmuudella tulevat tänä 
vuonna urakkahankintavai-
heeseen .

1. Rauman meriväylä (20 M€)

Rauman satama oli vuon-
na 2012 kuljetusmäärältään 
maamme viidenneksi suurin 
satama . Satamaan johtavien 
kahden väylän kulkusyvyys 
rajoittaa liikenteessä käytet-
tävien laivojen kokoa .

Hanke käsittää Rauman ny-
kyisen 10,0 metrin väylän sy-
ventämiseen liittyvät ruoppa-
us- ja läjitystyöt sekä väylän 
merkintään liittyvät turvalaite-
työt . Väylän syvyyttä kasvate-
taan 11,0 metrin kulkusyvyy-
den vaatimusten mukaiseksi . 
Väylälle on suunniteltu myös 
12,0 metrin kulkusyvyyttä . To-
teutettava vaihtoehto pääte-
tään myöhempien tarkastelu-
jen ja kustannusten pohjalta . 
Vesilupa haetaan syvemmäl-
le vaihtoehdolle .

Toteutukseen li ittyvät 
myös Rauman sataman sy-
vennys- ja laajennustyöt, joi-
den toteutuksesta vastaa Rau-
man satama .

2. Riihimäen kolmioraide 
(10 M€)

Riihimäen ratapihan kautta 
kulkevasta tavaraliiken tees-
tä suuri osa on Kouvolan ja 
Tampereen suunnan välis-
tä liikennettä . Liikenteen on 
oletettu kasvavan entisestään 
Riihimäen kautta kulkevan 
raakapuuliiken teen lisäänty-
essä . 

Kouvolan ja Tampereen 

Rauman meriväylän syventäminen alkaa 2015.
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keskusjärjestelyratapihojen 
välinen tavaraliikenne hoi-
detaan pääsääntöisesti juni-
en kokoonpanoa Riihimäellä 
muuttamatta . Junat joudutaan 
kuitenkin ohjaamaan Riihimä-
en tavara ratapihalle niiden 
kulkusuunnan vaihtumisen 
vuoksi . Samalla junaan vaih-
detaan veturi tai saapunut 
veturi ajetaan junan toiseen 
päähän . Kulkusuunnan vaih-
ta misen takia junien kulku 
hidastuu tunnista kahteen 
tuntiin ja niiden ajaminen 
henkilöratapihan läpi kuor-
mittaa muutoinkin vilkkaan 
ratapihan läpäisykykyä . 

Hankkeessa rakennetaan 
Kouvolan suunnasta Tampe-
reen suuntaan johtava noin 
1,2 kilometrin pituinen Rii-
himäen kolmioraide, joka si-
sältää myös tunneliosuuden . 
Hanke on ensisijaisesti tava-
raliikenteen tarpeisiin, mut-
ta mahdollistaa myös suoran 
poikittaisen henkilöliikenteen 
Lahden ja Tampereen välille .

3. Vt 3 Laihian kohta (27 M€)

Valtatie 3 on valtakunnallinen 
päätieyhteys välillä Helsin-
ki–Tampere–Vaasa ja valtatie 
18 päätieyhteys välillä Vaasa–

Seinäjoki–Jyväskylä . Tiet liit-
tyvät toisiinsa välityskykynsä 
ylärajoilla toimivassa tasoliit-
tymässä Laihian keskustataa-
jaman länsipuolella . 

Valtateiden risteykseen tu-
lee uusi eritasoliittymä nykyi-
sen tasoliittymän länsipuo-
lelle . Samalla vt 18 linjataan 
uudelleen noin 2 km matkal-
la, ja sille rakennetaan uusi 
maankäytön eritasoliittymä . 
Valtatielle 3 Laihian keskus-

tassa tehdään myös tiejärjes-
telyjä ja rakennetaan yksi eri-
tasoliittymä .

4. Vt 22 Oulu-Kajaani-Vartius 
(15 M€)

Valtatie 22 Oulu–Kajaani on 
osa poikittaista kansainvälis-
tä tieyhteyttä aina Ruotsista 
Haaparannan ja Vartiuksen 
raja-aseman kautta Venäjälle . 
Tie yhdistää Kainuun ja Poh-
jois-Pohjanmaan maakun-
takeskukset . Pahimmat lii-
kenneongelmat ovat välillä 
Oulu–Muhos sekä taajamien 
kohdilla . 

Oulun kaupunkiseudun 
laajentuessa arkiliikenteen su-
juvuus on merkittävästi hei-
kentynyt Oulu-Muhos välillä . 
Liittymissä liittyvän liiken-
teen on vaikea päästä valta-
tielle, mikä ilmenee myös on-
nettomuusmäärien kasvuna . 
Taajamien kohdilla erityisesti 
valtatien risteävän liikenteen 
turvallisuus on heikko . Muul-
la tieosuudella ohitusmah-
dollisuudet ovat vähäiset tien 
kaarteiden ja mäkien vuoksi .

Hanke sisältää valtatien 
22 parantamisen Oulun kau-
pungin sisääntulo-osuudella 
(välillä Joutsentie–Konttisen-
tie) . Kyseinen jakso on selväs-
ti vilkkain koko yhteysvälillä . 
Suunnitelmia on lisäksi teh-
ty toimivuutta ja turvallisuut-
ta parantavista toimenpiteistä 
koko yhteysvälillä . Koko yhte-
ysvälin kustannusarvio on 45 
milj .€, josta nyt toteutetaan 
15 M€ kohteet .

5. Kt 77 Viitasaari–Keitele 
(13,0 M€)

Yhteysväli Viitasaarelta Keite-
leelle on osa ns . Sinistä tie-
tä, joka on kansainvälinen 
matkailureitti ja yhteys Poh-
janlahden rannikolta Vaasas-
ta Keski- ja Itä-Suomeen . Tien 
tekniset ominaisuudet eivät 
vastaa kantatieltä edellytet-
tävää tasoa . Teknisesti ja ra-
kenteellisesti huonoin osuus 
on nelostieltä itään Viitasaa-
ren Taimoniemestä Keiteleen 
kunnan rajalle .

Hankkeen merkitys eri-
tyisesti raskaalle liikenteel-
le, raaka-aineiden ja tuottei-
den kuljetuksille on suuri . Tien 
varressa sijaitsevat mm . Kei-
tele Forest Oy:n tuotantolai-
tokset, joista toimitetaan ra-
kennusteollisuuden tuotteita 
kotimaahan ja vientiin . Myös 
raakapuun kuljetusta on run-
saasti .

Nykyisen tien liikenteellisiä 
puutteita ovat mm . kapeus, 
huono tiegeometria, vapai-
den ohitusmahdollisuuksien 
puute sekä vaaralliset liitty-
mät . Tiellä on runsaasti rou-
tavaurioita, reunapainumia ja 
verkkohalkeamia . Kantavuu-
den parantaminen edellyttää 
myös kuivatuksen paranta-
mista .

Tie levennetään poikki-
leikkaukseen 9/7 ja liitty-
miä parannetaan liikennetur-
vallisuuden edellyttämässä 
laajuudessa . Samalla pahim-
pia geometriapuutteita pois-
tetaan . Parannettavan tiejak-

Riihimäen kolmioraide mahdollistaa junien 
suoran yhteyden Kouvolan ja Tampereen vä-
lillä.

Laihian eritasoliittymä ja tiejärjestelyjä.

VÄYLÄINVESTOINNIT • YLLÄPITO
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son pituus on noin 22 km ja 
sen peruskorjauksen yhtey-
dessä parannetaan myös vt 4 
ja kt 77 liittymä .

6. Savonlinnan syväväylä ja 
Laitaatsalmen sillat (40 M€)

an läpi kulkevat vt 14 ja Huu-
tokoski–Parikkala-rautatie . 
Saimaan syväväylä risteää 
valtatietä ja rataa nykyisin 
Kyrönsalmessa . Syväväylän 
ylittävät tie- ja ratasillat ovat 
avattavia siltoja . Kyrönsal-
men väylä on alusliikenteel-
le onnettomuusaltis ja vaikea 
navigoitava . Syväväylää ei 
voida säilyttää nykyisellä pai-
kallaan turvallisuusvaatimus-
ten ja salmessa sijaitsevan, 
historiallisesti arvokkaan Ola-

Vt22:lla parantamistoimenpiteitä tarvittaisiin koko matkalle.

Kt77 Viitasaaren ja Keiteleen kunnan rajan välillä ei täytä 
kantatien vaatimuksia. 

vinlinnan takia .
Hankekokonai suudesta on 

viime vuosina toteutettu kaksi 
vaihetta: valtatien 14 väli Ruis-
lahti–Miekkoniemi (sis . Kyrön-
salmen avattavan 2 . maantie-
sillan, silta otettiin liikenteelle 
2011) sekä väli Laitaatsalmi–
Ruislahti ja Pääskylahden ra-
tapihan parantaminen .

Hankkeen kolmas vaihe 
eli Laitaatsalmen tie-, rata- ja 
väyläjärjestelyt sisältää syvä-
väylän siirron, oikaisun ja le-
ventämisen, Kyrönsalmesta 
Laitaatsalmeen . Syväväyläksi 
rakennettavan väyläosan pi-
tuus on noin 6 km, josta Lai-
taatsalmen kapeikon osuus 
150 m . Samalla Laitaatsal-
meen syväväylän yli rakenne-
taan kiinteä silta, pituudeltaan 

520 m ja alikulkukorkeudel-
taan 24,5 m .

Huutokoski–Savonlinna 
radalle syväväylän kohdal-
le suunniteltu Laitaatsalmen 
kääntösilta (12 M€) ei sisäl-
ly budjetin mukaiseen hank-
keeseen .

Liikenneinvestointien 
merkitys tunnustetaan

On ollut hienoa huomata, mi-
ten jopa EU-tasolla on havah-
duttu liikenneväylien inves-
tointien vaikutukseen paitsi 
välittömän ja välillisen työl-
listämisen osalta myös koko 

yhteiskunnan rattaiden pyöri-
misen osalta . 

EU:n kaavaileman inves-
tointiohjelman ytimessä on 
315 miljardin euron suurui-
seksi kaavailtu investointira-
hasto, jolla tuetaan Euroopan 
kilpailukykyä . Tästä noin puo-
let on kohdistettu infrastruk-
tuurin kehittämiseen, millä 
osaltaan on tarkoitus paran-
taa kilpailukykyä ja tuotta-
vuutta . Näillä linjauksilla on il-
man muuta vaikutusta myös 
Suomen infrainvestointeihin; 
emmehän halua jäädä muuta 
Eurooppaa heikommaksi kil-
pailukyvyn kehittämisessä . 

Laitaatsalmen syväväylä isoine siltoineen on Savonlinnan 
hankekokonaisuuden viimeinen osa.

VÄYLÄINVESTOINNIT • YLLÄPITO
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Työryhmä sai toimeksian-
non, jonka mukaan teh-

tävänä oli tuottaa tilanneku-
va Suomen liikenneverkkojen 
tilasta ja kartoittaa toteutta-
misvaihtoehtoja tarvittaville 
korjauksille ja liikenneverkon 
ylläpidolle . Lisäksi ryhmältä 
odotettiin ehdotusta perus-
väylänpidon ja liikenneverkon 
kehittämiseen tarvittavasta 
pitkän aikavälin rahoituksesta .  

Yksimielinen näkemys

Työryhmä katsoi, että Suomen 
tulevaisuuden ja kilpai lukyvyn 
kannalta on välttämättömänä 
kasvattaa pe rus väylänpidon 

rahoitustasoa .  Näkemykses-
sään ryhmä oli yksimielinen . 

Parlamentaarikot ja ryh-
män asiantuntijat katsovat, et-
tä liikenneväylät on pidettävä 
turvallisesti liikennöitävässä 
kunnossa . Kyse on välttämät-
tömästä rakenneuudistukses-
ta kestävyysvajeen korjaami-
seksi . 

Asiasta tulee työryhmän 
mukaan päättää hallitusneu-
votteluissa .

Usean hallituskauden 
ohjelma

Liikenneväylien korjausvelal-
la tarkoitetaan sitä rahasum-

maa, joka tarvittaisiin valtion 
teiden, ratojen ja vesiväyli-
en saattamiseksi nykytarpeita 
vastaavaan hyvään kuntoon . 
Summan suuruudesta ollaan 
hiukan eri käsityksessä . Nyt 
korjausvelkaa arvioinut työ-
ryhmä päätyi lukuun 2,4 mil-
jardia euroa .

Työryhmällä on ollut käy-
tössään vuodelta 2011 oleva 
aineisto arvioida korjausve-
lan suuruutta . Näitä lukuja on 
päivitetty vastaamaan tämän 
hetken tilannetta . 

Korjausvelan kehityksen 
arviointiin on maanteiden 
osalta olemassa varsin hy-
vää kuntotietoa . Niiden osal-

ta on arvioitu rahoitustarpeek-
si tällä hetkellä reilut miljardi 
euroa . Esimerkiksi nykykehi-
tyksellä arvioidaan huono-
kuntoisten päällystettyjen 
teiden määrän tuplaantuvan 
tällä vuosikymmenellä . Pai-
norajoitettujen siltojen mää-
rä lähestyy kiihtyvällä tahdilla 
1 .000 kappaleen rajaa 10 vuo-
dessa .

Rataverkon osalta pääl-
lysterakenteen kunto on pa-
rantunut viime vuosina . Sen 
sijaan ongelmia nähdään ole-
van ratapihoilla ja ratasilloilla 
sekä sähkö- ja turvalaitteissa . 
Ratojen korjausvelan hoitami-
seksi työryhmä arvioi reilun 

JAAKKO RAHJA

Työryhmä esittää yksimielisesti

Perusväylänpitoon 
tarvitaan 
lisärahoitusta

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama parlamentaarisen 

työryhmä kartoitti viime vuoden aikana vaihtoehtoja 

liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Ryhmän 

kannanottojen painavuutta kuvaa se, että ryhmässä oli 

edustajat kaikista eduskuntapuolueista.

Nähtäväksi jää, kyetäänkö teiden 
korjausvelkaa pienentämään 

tulevilla hallituskausilla.
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miljardin euron rahoitustar-
peen . Vesiväylät ovat työryh-
män arvion mukaan pääosin 
riittävän hyvässä kunnossa, 
joten siellä korjausvelka hoi-
tuu muutamalla kymmenellä 
miljoonalla .

Yhteinen käsitys on siinä, 
että liikenneväylien kunto on 
koko ajan kehittymässä huo-
lestuttavaan suuntaan . 

Huolestuneisuuteen on ai-
hetta, sillä perusväylänpi-
dolla on merkittävä vaikutus 
elinkeinoelämän kilpailuky-
kyyn, alueiden kehittymiseen 
ja työllisyyteen sekä ihmisten 
arkipäivän liikkumiseen . Esi-
merkiksi työryhmän puheen-
johtaja, ministeri Risikon lau-
suma on kuvaava;

- Liikenneväylien kunto on 
huonontunut jo useiden halli-
tusten aikana ja meille on ke-
rääntynyt korjausvelkaa, jon-
ka kasvulle pitää tehdä loppu . 
Olemmekin nyt yhdessä kaik-
kien eduskuntaryhmien kans-
sa valmistelleet tämän velan 
maksuohjelman, jonka avul-
la voisimme pysäyttää velan 
kasvun ja myös vähentää sitä . 

Tulevilla hallituskausilla on 
tarkoitus väylänpidon rahoi-
tuksessa priorisoida perus-
väylänpitoa . Työryhmä esittää 
kaikkiaan 200 miljoonan eu-
ron tasokorotusta nykyiseen 
vajaaseen miljardiin euroon 
vuodessa . Ryhmän esitys 
lähtee siitä, että korjausve-

lan kasvun pysäyttäminen 
vaatii lisärahoitusta 100 mil-
joonaa euroa vuodessa nyky-
tasoon verrattuna, korjausve-
lan vähentäminen lisäksi 50 
miljoonaa euroa vuodessa 
ja ostovoiman turvaamiseksi 
arviolta 50 miljoonan euron 
lisäystä .

Korjausvelan pysäyttämi-
seen ajateltu 100 miljoonaa 
tarkoittaa käänteisesti sitä, 
että ellei tällaista rahoitusta 
löydy, lisääntyy korjausvelka 
mainitun summan joka vuosi . 
Korjausvelan lyhentäminen 
50 miljoonalla eurolla vuo-
sittain tarkoittaa, että kolmen 
hallituskauden eli 12 vuoden 
kuluttua korjausvelkaa olisi 
jäljellä kuitenkin vielä 1,9 mil-
jardia euroa . Ostovoimakorja-
us kohdentuisi kaikkiin perus-
väylänpidon toimenpiteisiin 
eli päivittäiseen kunnossapi-
toon, ylläpitoon, liikenteen 
palveluihin ja parantamiseen .

Liikennejärjestelmän suun-
nitteluun tarvitaan poliittista 
ohjausta ja pitkäjänteisyyttä . 
Siksi tulisi jatkossa laatia aina 
hallituskauden alussa 12-vuo-
tinen liikennepoliittinen tavoi-
tesuunnitelma .

Uusia rahoitusmalleja 
halutaan

Työryhmä toteaa, että talous-
arviorahoituksen tulee jat-
kossakin olla keskeinen tapa 

Yhteiskunnalliset järjestöt

Hyvät tiet talouden veturiksi
 
- Erityisesti teiden kunto on kehittymässä huo-
lestuttavaan suuntaan . Tämä jarruttaa elinkei-
no- elämän toimintaedellytyksiä ja työllistä-
mismahdollisuuksia . Siksi liikenneministeriön 
työryhmän esitykset liikenneväylien korjausve-
lan hoitamiseksi tulee ottaa vakavasti, toteaa 28 
yhteiskunnallisen järjestön Auto- ja Tieforum .

Ministeriön asettama työryhmä oli yksimie-
linen siinä, että maamme myönteisen tulevai-
suuden kannalta on välttämätöntä nostaa perus-
väylänpidon rahoitustasoa . Näkemystä Auto- ja 
Tieforum pitää tärkeänä ja myönteisenä, sillä 
sen takana on parlamentaarinen ja asiantunti-
joiden yksimielisyys .

- Suomen kaltaisessa maassa liikenneväylät 
ja erityisesti tiet ovat arjen hyvinvointia vaikut-
taen elinkeinoelämän kilpailukykykyyn, alueiden 
kehittymiseen ja työllisyyteen sekä ihmisten ar-
kipäivän liikkumiseen . Nyt on välttämätöntä teh-
dä liikennepolitiikan rakenneuudistus muun mu-
assa tämän kestävyysvajeen korjaamiseksi .

- Huomio tulee kiinnittää koko tieverkkoon 
pääteistä kaikkein pienimpiin muistaen, että 
älykäs liikenne vaatii kokonaisuudessaan hyvän 
tiestön, sanoo ATF .

Asiasta tulee päättää kevään hallitusneuvot-
teluissa . Liikenneverkon korjausvelan määrä on 
tällä hetkellä n . 2,4 miljardia euroa . Työryhmä 
toteaa, että liikenneverkon korjausvelan kasvun 
vähentämiseksi rahoituksen tasokorotus tulee 
olla kaikkiaan 200 miljoonaa euroa vuodessa . 
Yhteiskunnalliset järjestöt huomauttavat, et-
tä esitetyllä mallilla on joka tapauksessa oikea 
suunta . Korjausvelan hoitaminen edellyttää kui-
tenkin useamman vaalikauden yhteistuumai-
suutta ja siksi järjestöt vetoavat kaikkiin puo-
lueisiin .

- Maamme elinvoimaisuuden nimissä teiden 
kuntoon saattamisen tulee olla puoluerajat ylit-
tävä, koko kansakunnan asia .

rahoittaa kehittämisinvestoin-
teja .

Talousarviorahoitusta ha-
lutaan kuitenkin täydentää 
muilla rahoitusmalleilla . Näi-
tä ovat esimerkiksi elinkaari-
rahoitus, valtion sisäinen lai-
na, liikennerahasto ja hyötyjä 
maksaa -malli . Työryhmä kat-
soo, että uusia rahoitusmalle-

ja olisi kokeiltava ja otettava 
käyttöön ennakkoluulotto-
masti .

Liikenteen digitalisoitumi-
seen tulee varautua . Digitali-
soitumisen nähdään tuovan 
merkittäviä mahdollisuuksia 
uusille palveluille ja liikenne-
järjestelmän suorituskyvyn 
parantumiselle . 

Tierakenteiden ohella ajan patina näkyy myös tiepinnan 
yläpuolella.
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Huonokuntoiset kevytväy-
lät vähentävät ihmisten 

työmatkaliikuntaa ja vanhus-
ten ulkoilua . Ihmisten henki-
seen hyvinvointiin vaikuttaa 
myös yleisten alueiden viih-
tyvyys . Taloudellisessa mie-
lessä huonokuntoiset kadut, 
sillat ja ympäristö vaikuttavat 
yritysten toimintaan, kun kul-
jetusmatkat pitenevät ja toi-
mitukset hidastuvat . Eikä esi-
merkiksi epäsiisti ympäristö 
houkuttele asiakkaita . 

Kuntainfra on arjen 
hyvinvointia

Hyvällä hoidolla liikenne-
väylien ja puistojen elinkaar-
ta voidaan pidentää ja välttyä 
mittavilta saneerauskustan-
nuksilta . Nykyisellä väylien ja 
yleisten alueiden korjauksen 
ja hoidon panostuksella kor-
jausvelka kasvaa nopeasti .

Tilastokeskuksen tietojen 
mukaan kunnilla oli yhteensä 
55 .651 km hoidettavia väyliä 
vuonna 2013 . Eniten viimei-
sen viiden vuoden aikana on 
lisääntynyt kevyen liikenteen 
väylien määrä . Liikenneväyli-
en kokonaismäärä on kasva-
nut reilut 1 .600 km vuodesta 
2009 . 

Liikenneväyliin kohdistu-
vat toimintamenot ovat kas-
vaneet hoidettavien alueiden 
lisääntyessä vuoteen 2012 
saakka, mutta vuonna 2013 
menoja on karsittu . Rajua pu-

MAINI VÄISÄNEN • KUNTALIITTO

Toimintojen kehittäminen avainasia 

Kuntainfran tila
Kunnat ovat joutuneet tinkimään kaikista menoistaan viime 

vuosina. Mm. sosiaalimenojen kasvaessa tekninen puoli on joutunut 

karsimaan hoito- ja korjausmenojaan rajusti. Uhkana on, että 

kuntainfra rapistuu kiihtyvällä vauhdilla ja aiheuttaa takautuvasti 

myös ihmisten pahoinvointia ja sosiaalimenojen kasvua. 

Liikenneväylien ja viheraluei-
den korjausvelkaa on laskettu 
kunnissa vaihtelevasti eri me-
netelmillä, eikä yhteistä ver-
tailukelpoista laskentaa ole ol-
lut käytössä . 

Kuntaliitolla ja 21 kaupun-
gilla on yhteinen teknisen toi-
men kehittämisverkosto KEH-
TO-foorumi . Siinä pyritään 
etsimään keinoja niukkenevi-
en resurssien käyttämiseksi 
mahdollisimman tehokkaalla 

tavalla . Yhdeksi kehittämisen 
kohteeksi valittiin korjausve-
lan laskentatyökalun kehittä-
minen . 

Korjausvelan laskentamal-
lin kehittämistyöhön osallistui 
Kuntaliiton ohella 17 KEHTO-
kuntaa . Konsulttina ja työka-
lun kehittäjänä toimi Janne 
Rantanen Rapal Oy:stä . Hank-
keen tavoitteena oli korjaus-
velan laskentaperiaatteiden 
määrittäminen sekä laskenta-

dotusta menoissa ei voida 
selittää kokonaan keliolosuh-
teiden helppoudella tai muil-
la säätekijöillä, vaan kunnat 
ovat joutuneet tinkimään hoi-
don tasosta .

Huomiota 
kehittämistoimintaan

Hoidon ja korjausten jatkuva 
karsiminen vaikuttaa raken-
teiden kuntoon ja kestoikään . 

Kuntien hoidossa olevat liikenneväylät. Lähde Tilastokeskus



18 1/2015 1/2015 19

VÄYLÄINVESTOINNIT • YLLÄPITO

Kansainvälinen rakennus- ja rakennustarviketeoll isuuden 
materiaalien ja tekniikan erikoisnäyttely

20.-25. huhtikuuta 2015 
Par is  Nord  V i l l ep in te  Ranska

Building 
the future 
together*

*R
ak

en
ta

ka
am

m
e 

tu
le

va
is

uu
tta

 y
hd

es
sä

Promosalons Finland
Agricolankatu 2 A 33, 00530 Helsinki, 
puh. +358 504322593, 
finland@promosalons.com

#intermatparisBLOG

Ilmainen messukorttinne osoitteessa   
www.intermatconstruction.com 

YOUR BADGE

MAtkAiLijALLE

2 0 - 2 5  Av r i l  2 0 1 5P a r i s - N o r d  V i l l e p i n t e  -  F r a n c e

Koodi
PROMOFIN

HOTLINE : +33 (0)1 43 84 83 86

A s i A n t u n t e m u s t A

i n n o v A A t i o i t A

v e r k o s t o i t u m i s t A

ohjeen tuottaminen suurelle 
omaisuusmassalle . Jokaiselle 
katuluokalle luotiin perusmal-
li, jota voitiin tarkentaa mitta-
ustuloksiin perustuvilla kertoi-
milla . 

Hankkeen ensimmäisestä 
vaiheesta on ilmestynyt jul-
kaisu: Korjausvelan lasken-
taperiaatteiden määrittely-
hanke. Julkaisu on saatavilla 
maksutta Kuntaliiton verkko-
julkaisuna . Varsinainen las-
kentatyökalu tehtiin määrit-
telyhankkeen jälkeen . Kunnat 
voivat ottaa työkalun käyt-
töön maksutta ja sekin on saa-
tavilla Kuntaliiton sivuilta . 

Liikenneväylien vähien ra-
hojen käytön tehostamiseksi 
on myös muita KEHTO-fooru-
min kehityshankkeita meneil-
lään . Kuntien teknisen toimen 
palveluiden optimointi ja hal-
linta (OPUS) -hankkeen pilo-
teissa tuotteistettiin tonttituo-
tantoa ja liikenneväylien sekä 
viheralueiden hoitoa ja korja-
usta . Tuotteet vietiin talous-
arviorakenteeseen saakka . Pi-
lottikuntina toimivat Turku ja 
Pori . 

Opus-tutkimushanke jat-
kuu kesään 2015 saakka ja sii-
nä on mukana Kuntaliiton ja 
kuuden KEHTO-kunnan lisäk-
si Tekes, Aalto-yliopisto, Infra 
ry ja Sito . 

Kuntien kustannustietojen 
vertailu keskenään on ollut 
hankalaa johtuen mm . erilai-
sista suoritteiden mittausta-

voista . Kuntaliittovetoisesti 
on elokuussa 2014 käynnis-
tynyt hanke 20 suurimman 
kaupungin teknisen toimen 
tuottavuusmittariston kehit-
tämiseksi . Aluksi kehitetään 
mittareita katujen talvihoitoon 
ja yleisten alueiden hoitoon . 
Tarkoituksena on verrata kun-
tien tuottavuusmuutospro-
sentteja keskenään niin, että 
mukana on myös laatuteki-
jöitä .

Liikennevirasto (Tiehallin-
to, TVL) ja kunnat ovat käyttä-
neet kunnossapito- ja ylläpi-
to- termejä eri tarkoituksissa . 
Yhteistyön tiivistyessä on to-
dettu olevan tarvetta myös 
yhteiselle termistölle . Siksi 
Liikennevirasto ja Kuntaliitto 
kehittävät yhdessä Rakennus-
tiedon kanssa yhteisiä Infra-
nimikkeistöjä liikenneväylien 
ja yleisten alueiden korjaus- 
ja hoitotöihin . Yhteistä termis-
töä tarvitaan mm . yhteisten 
urakka-asiakirjojen kehittämi-
sessä . Samansisältöiset asia-
kirjat helpottavat urakoitsijoi-
ta tarjousten tekemisessä ja 
ylimääräinen riskihinnoittelu 
jää pois . 

Kaikissa edellä kuvatuissa 
projekteissa lopullinen tavoite 
on tuottavuuden parantami-
nen ja säästöjen etsiminen .  

Kirjoittaja Maini Väisänen toi-
mii yhdyskuntatekniikan asi-
antuntijana Kuntaliitossa.

Liikenneväyliin kohdistuvat toimintamenot (milj. euroa). 
Lähde Tilastokeskus 
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TI HANNELE KARHU

Yksityistien sillan kuntotarkastus

Perustusrakenteet kestävät 
vielä 100 vuotta

Puolangalla Vihakosken yli 

menevälle betonisillalle tehtiin 

virallinen sillan yleistarkastus viime 

syyskuussa. Sillan kimpussa olivat 

rakennusinsinööri Veikko Heikkinen 

ja sillan vuonna 1997 suunnitellut 

Mikko Tölli OTSO Metsäpalveluista. 

Siltarakastukset ovat yksityisteillä 

erittäin tarpeen, sillä suurin osa 

yksityis- ja metsäteiden silloista on 

50–60-vuotiaita.

Veikko Heikkinen on suorit-
tanut Liikenneviraston vi-

rallisen siltatarkastajan tutkin-
non keväällä 2014 . Tutkinnon 
suorittaminen tarkoittaa, että 
virallinen siltatarkastaja voi 
tehdä yleistarkastuksia maan-
tie- ja rautatiesilloille . Yleistar-
kastus tehdään Liikenneviras-
ton Sillantarkastuskäsikirjan 
mukaan . 

Liikennevirasto on tarkka ja 
vaativa koulutuksen suhteen . 
Karkeasti vain puolet koke-
laista läpäisi kokeen vuoden 
2014 koulutuksessa . Suomes-
sa on noin sata henkilöä, jol-
la on siltatarkastajan oikeus .

Liikennevirasto seuraa  ja yl-
läpitää siltarakastajien ammat-

titaitoa . Seurantaan kuuluvat 
muun muassa koulutuspäivät 
ja satunnaisotantatarkastuk-
set . Tar kastuksilla kontrolloi-
daan mittaustulosten laatua ja 
yhdenmukaisuutta . 

Tärkein asia on 
liikenneturvallisuus

Nykysäädösten mukaan sil-
loilla pitää olla esimerkiksi te-
räskaiteet ja pengerkaiteet . 
Jos sillan tarkastuksessa il-
menee vaurioita, jotka saatta-
vat vaarantaa liikenneturvalli-
suutta, pitää asiasta ilmoittaa 
välittömästi tilaajalle eli tyy-
pillisimmin tiekunnalle . 

Yksityistien osalta tiekunta 

Vihakoskensilta on rakennettu uittopadon päälle.
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on vastuussa sillan kunnosta . 
Tärkein asia on liikenneturval-
lisuus . Joskus tarkastuksissa 
ilmenee, että kaiteet ovat niin 
huonossa kunnossa, että ne 
saa vähäisellä voimalla pukat-
tua kumoon . 

Betonisillat ovat päälira-
kenteiden osalta käytännös-
sä liki ikuisia yksityis- ja met-
säteillä, koska niitä ei suolata . 
Puukansien ongelmana on 
kuluminen . Ennen sillantar-
kastuksissa puulaho selvitet-
tiin koputtelemalla . Nykyään 
puurakenteet kairataan lahon 
selvittämiseksi, sillä pinnas-
ta kova puu voi olla lahovikai-
nen sisältä . 

Tarkastuksen yhteydes-
sä täytetään lomake, johon 
mahdolliset vauriot, vaurioi-
den syyt, korjaustoimenpiteet 
ja kustannukset kirjataan sys-
temaattisesti koodeilla . Sys-
temaattisuus on tärkeää, jotta 
kaikki sillan osat tulee käydyk-
si läpi .

Tarkastuksesta tulee asiak-
kaalle eli tiekunnalle raportti, 
johon tulokset on koottu sel-
keästi . Raportissa kerrotaan 

myös korjausehdotukset se-
kä toimenpiteiden kustannus-
arvio .

Vene tai kahluu- tai 
uimahousut tarpeen

Tarkastuksessa kiinnitetään 
huomio ensivaiheessa sillan 
yleisilmeeseen . Sen jälkeen 
koko silta ja siltapaikka tarkas-
tetaan rakenneosittain . Kaik-
ki rakenneosat sekä erityises-
ti vauriokohdat valokuvataan . 
Mahdollisia muodonmuutok-
sia – kuten halkeamia – seu-
rataan . 

- Halkeaman leviämistä 
voidaan kontrolloida esimer-
kiksi lasilevyn avulla . Lasile-
vy kiinnitetään reunoista hal-
keaman päälle . Lasi halkeaa, 
jos betoni elää, havainnollis-
taa Veikko Heikkinen .

Tarkastuksessa ovat ve-
ne tai kahluuhousut tarpeen . 
Mikko Tölli kertoo, ettei niitä 
ole juurikaan tarvinnut, kos-
ka hän on tehnyt suuren osan 
tarkastuksista uiden . Uintiker-
toja on riittänyt, sillä hän oli 
25-vuotias aloittaessaan työ-

Koko silta ja siltapaikka tarkastetaan aina rakenneosittain. Kaikki rakenneosat sekä erityisesti vaurio-
kohdat valokuvataan. Siltatarkastusta on tekemässä Veikko Heikkinen.

uransa . 
- Käytännössä työ aloitet-

tiin nollasta . Ei ollut nykyisen 
kaltaista tiedonsiirtoa tai työ-
pareja, muistelee Tölli .

Padonrakentajat 
edelläkävijöinä

Monia uittopatoja on raken-
nettu silloiksi . Tällainen on 
myös Vihakosken ylittävä be-
tonisilta Puolangalla .

Tarkastuksessa ilmeni, et-
tä sillan perustukset on raken-
nettu hyvin eikä sementtiä ole 
säästetty . Entisaikaan raken-
tamiseen käytetty betoni va-
lettiin itse . Usein materiaalia 
jatkettiin vedellä, minkä seu-
rauksena betonin kestävyys 
heikkeni . Sen sijaan Vihakos-
ken sillalla betonia ei liikaa jat-
kettu vedellä .

Tarkastuksessa todettiin, 
että sillan kansirakenteet ei-
vät täytä nykyisiä suunnittelu-
määräyksiä, mm . kantavuutta 
ei ole riittävästi . Betonipal-
keissa on leikkausjännityksen 
aiheuttamia halkeamia, jot-
ka paljastavat ylikuormituk-

sen . Lisäksi kansirakenteen 
alapinnassa on kosteusvau-
rioita . Nämä vauriot saatta-
vat alentaa sillan kantavuut-
ta edelleen . 

Puukantisten siltojen on-
gelmana on kannen kulumi-
nen erityisesti murskepääl-
lysteisillä teillä . Vähänkään 
vilkkaamman tien sillan kan-
si kestää noin 20–25 vuotta, 
minkä jälkeen se pitää uusia 
kulumavaurioiden vuoksi . 

Kannen kuluminen on puu-
sillan heikko puoli . Ruotsissa 
ja tällä hetkellä myös Suo-
messa on kehitetty erilaisia 
pinnoitteita kulutuksen kestä-
vyyden parantamiseksi . Tien 
asfaltointi molemmin puolin 
sillasta on hyvä ratkaisu puu-
kannen kulumisen kannalta .

- Metsäalan ihmisenä kyllä 
mielellään suosin puuta myös 
siltarakentamisessa, toteaa 
Veikko Heikkinen .

- Tämän Vihakosken sil-
lan perustukset on aikanaan 
rakennettu hyvin . Perustus-
rakenteet saattavat hyvinkin 
kestää vielä sata vuotta, va-
kuuttaa Tölli .  
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Lomaile Levillä
Tieyhdistyksen 
mökillä
Suomen Tieyhdistyksen paritalomökki 
Pitkospuu I sijaitsee Rakkavaaran alueella, 
valaistun ladun varrella. Matkaa Levikeskukseen 
on 3,5 km ja rinteeseen 2,3 km.

Pitkospuu I: 
91 m2 + parvi 30 m2, takkatupa-tupakeittiö, 2 mh, 2 wc, sauna . 
Sopiva 7-10 hengelle .

Mökin varustus: kaapeli-tv, radio/cd-soitin, mikroaaltouuni, astian-  
ja pyykinpesukone, keskuspölynimuri, tilava lämmin varasto, 
autopistoke, piirtoheitin ja valkokangas .

Jos haluat pelata golfia Pitkospuu-lomallasi, soita p . 020 786 1000 . 

Varaukset Suomen Tieyhdistyksen toimistosta, p. 020 786 1000
Tieyhdistyksen jäsenet saavat majoitushinnasta 15 % alennuksen!

Paritalomökin toinen mökki Pitkospuu II on myös vuokrattavissa, 
www.nettimokki.com/kittila/5673 tai suoraan Risto Mätäsaho, 
p. 040 537 8863, risto.matasaho@prt-forest.fi

Pitkospuu I:n vuokrahinnat 2015 
Kausi €/viikko

A1 Korkea sesonki 1350

A2 1150

B Lumiaika ja ruska 880

C Alennettu hintakausi 520

Aina on syytä lähteä Lappiin! 
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ELINA KASTEENPOHJA

Tieosakkaana on maatila, jonka karjaa laidunnetaan 
osakkaan metsäpalstalla. Osakas ilmoitti, että maa-
tilalle ei saa määrätä metsän osalta ollenkaan yksi-
köitä, koska se on laidunaluetta. Metsästä hän ei 
korjaa muuta kuin omaa käyttöä varten muutaman 
rangan vuodessa. Kuinka tähän pitää suhtautua?

Yksiköinti tehdään aina tulevaisuutta silmällä pitäen . 
Metsän kiertoaika on alueesta riippuen 60–120 vuot-
ta . Tämän ajanjakson aikana metsässä tehdään uu-
distusta, taimikonhoitoa, ensiharvennusta, harven-
nushakkuita ja lopuksi sitten päätehakkuu . 

Laidunnusaika on metsän kiertoaikaan suhteutet-
tuna todennäköisesti hyvin lyhyt aika . Karjan lai-
duntaminen metsäpalstalla ei myöskään estä met-
sänhoidollisten töiden tekemistä ja sitä, että metsä 
voidaan kiertoajan lopussa päätehakata . 

Pelkän karjan laiduntamisen perusteella en siis 
jättäisi metsää yksiköimättä . 

Metsäpalsta sijaitsee peltojen keskellä olevassa 
saarekkeessa. Ainoa kulkuyhteys sinne on jo kau-
an sitten saatu talvitieoikeus. Nyt metsä on pääte-
hakkuukypsä, mutta lumettomat talvet aiheuttavat 
päänvaivaa. Voiko talvitieoikeutta käyttää vaikka 
talvi ei tulisikaan?

Tieoikeus voidaan yksityistielain mukaan antaa 
myös rajoitettuna, kuten tässä on tehty antamal-
la talvitieoikeus . Rajoituksen tarkoituksena on ol-
lut kohdistaa raskaat kuljetukset sellaiseen ajankoh-
taan, jolloin tie kantaa parhaiten . Talvitieoikeus on 
myös voitu antaa paikkaan, jossa ei ole varsinai-
sesti tietä . Nykyään talvitieoikeuksia annetaan hy-
vin harvoin .

Talvitieoikeuden taustalla on siis ajatus, että met-
sänomistaja on oikeutettu kuljettamaan puutava-
raa, mutta siten, ettei tie vaurioidu . Leutona talvena 
tämä aiheuttaa haasteita, mutta kuljetuksista pitäisi 

Metsään meni

pystyä sopimaan metsän omistajan ja rasitetun kiin-
teistön omistajan kanssa . Jokin molemmille sopiva 
ajankohta täytyy siis löytyä . 

Jos sopua ei synny, kunnan tielautakunta on Yk-
sityistielain 52 .2 . §:n 10 a -kohdan mukaan toimival-
tainen ratkaisemaan kiistan . Toinen vaihtoehto on 
sitten hakea maanmittauslaitokselta yksityistietoi-
mitusta, jossa talvitieoikeus muutettaisiin ”tavalli-
seksi” tieoikeudeksi .

Tiekunta päätti perata tienvarren ojat. Perkauksen 
jälkeen tuohtunut maanomistaja ilmoitti, että tien-
varressa kasvavien kuusten juuret ovat vaurioitu-
neet niin, että ne kuolevat pystyyn. Hän vaati va-
hingonkorvausta. Pitääkö tiekunnan nyt korvata 
kuuset?

Aivan ensimmäiseksi pitää tarkistaa, että raivaus on 
tapahtunut tiealueella . Jos raivaustöissä on lipsut-
tu maanomistajan maiden puolelle ja siten aiheu-
tettu vahinkoa, tiekunta on lähtökohtaisesti korva-
usvelvollinen .

Jos perkuutyö on tehty tiealueella, niin yksityistie-
lain 17 . §:n ja naapuruussuhdelain (laki eräistä naa-
puruussuhteista 13 .2 .1920/26) 8 . §:n mukaan naa-
purikiinteistön puolelta tulevat oksat ja juuret saa 
poistaa tienpitoa haittaavina . Tahallisesti ei kuiten-
kaan saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa .

Jos ojien perkuu on ollut tien kuivattamisen kan-
nalta välttämätöntä, tiekunta voi sen työn tehdä . Tien 
varressa kasvavat kuuset ovat riskialttiita tuulenkaa-
doille, joten niiden kasvattaminen aivan tiessä kiin-
ni ei ole maanomistajan eikä tienpitäjän kannalta 
edullista . Tässä tilanteessa kannattaa sopia maan-
omistajan kanssa, että juuristaan vaurioituneet puut 
poistetaan nyt ennen kuin ne rojahtavat tiealueelle . 
Tiekunta voi tulla kustannuksissa vastaan ennakoi-
dessaan tulevia toimenpiteitä . 
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Lähikuvassa

Uudet jäsenet 
Tieyhdistyksen 
hallituksessa
Tieyhdistyksen hallituksessa on puheenjohtaja sekä 12 jäsentä. Puheenjohtaja 

valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen 12 jäsenestä neljä 

on vuosittain erovuorossa, jolloin heidän sijalleen valitaan uudet jäsenet 

kolmivuotiskaudeksi.

Vuoden 2014 vuosikokous va-
litsi uusiksi hallitusjäseniksi 

kolmen vuoden kaudelle 1 .1 .2015 
alkaen erityisasiantuntija Hanna 
Kalenojan, johtaja Jukka Kar-
jalaisen, toimitusjohtaja Paavo 
Syrjön sekä tulosyksikön johtaja 
Seppo Ylitapion . 

Tie & Liikenne pyysi heiltä 
vastausta viiteen kysymyk-
seen .

1. Miten työsi liittyy 
 Tieyhdistykseen?

2.  Millaisena näet 
 maamme tiestön 
 tilan?

3.  Mitkä ovat 
 suomalaisen 
 tienpidon ja sen 
 osaamisen 
 vahvuudet?

4.  Mitä haasteita on 
 maamme tie-
 liikenteessä ja 
 tienpidossa?

5.  Miten näet alan 
 t&k-toiminnan ja 
 kansainvälisyyden/
 viennin tilan?

Hanna Kalenoja

1 . Toimin liikenteen erityisasiantun-
tijana Tieliikenteen tietokeskuksessa 
sekä johtavana konsulttina Sitossa . 
Tieliikenteen tietokeskus on autoalan 
elinkeinojärjestöjen Autoalan keskus-
liiton ja Autotuojien yhteinen orga-
nisaatio, joka tuottaa tieliikenteeseen 
liittyviä taustatilastoja ja ennusteita . 
Olen opiskellut Tampereen teknillises-
sä yliopistossa, jossa toimin myös pit-
kään tutkimustehtävissä .

2 . Suomessa infrastruktuuri on ollut 
perinteisesti yksi vahvimpia kilpai-
lukykytekijöitämme kansainvälisis-
sä vertailuissa . Viimeaikainen infran 
ylläpidon ja kehittämisen rahoituk-
sen kehitys on huolestuttavaa, sillä 
tulevaisuudessakin olisi huolehdit-
tava että liikenneinfrastruktuuri oli-
si kilpailuetumme . Liikennejärjestel-
män merkitys arjen liikkumisessa on 
olennaisen tärkeä, joten sen ylläpito 

ja kehittäminen ei saisi taloudellisesti 
haastavinakaan aikoina unohtua .

3 . Suomessa on osattu hyvin hyödyn-
tää tiestötietoa jo aikana jolloin big 
dataa ei vielä käsitteenä tunnettu . Hy-
vät seurantatiedot ovat mahdollista-
neet toimenpiteiden oikea-aikaisen 
kohdentamisen . Pienilläkin resursseil-
la ja toimenpiteiden kohdentamisella 
on voitu luoda valtakunnallisesti kat-
tavaa infraa .

4 . Suuria haasteita on tulevaisuudes-
sa kohdentaa julkiset resurssit siten, 
että niistä saataisiin mahdollisimman 
suuri hyöty toisaalta elinkeinoelä-
män ja toisaalta kansalaisten liikku-
mistarpeiden näkökulmasta . Henki-
löliikenteessä painopiste siirtyy yhä 
selvemmin kaupunkiseutujen liiken-
neolosuhteiden kehittymiseen, mutta 
toisaalta myös kaupunkiseutujen väli-
seen liikenteeseen . Tavaraliikenteessä 
alemman tieverkon kysyntä voi muut-
tua huomattavasti biotalouden merki-
tyksen kasvaessa .

5 . Alan tutkimus- ja kehitystoimin-
ta on vähentynyt viime vuosina, mi-
kä osaltaan on vähentänyt mahdolli-
suuksia myös kansainvälistymiseen . 
Tutkimus- ja kehitystoimintaan tuli-
si satsata enemmän, sillä tienpidos-
sa on paljon kehittämiskohteita, joihin 
uudet menetelmät ja tietojärjestelmät 
avaavat uusia mahdollisuuksia . Tut-
kimus- ja kehitysresurssit maksavat 
parhaimmillaan itsensä monikertaisi-
na takaisin toiminnan tehostumisen 
ja uusien innovaatioiden kautta . Myös 
viennissä suomalaisella infraosaami-
sella on paljon mahdollisuuksia erityi-
sesti lähialueilla .
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Jukka Karjalainen

1 . Työskentelen Liikennevirastos-
sa Kunnossapito-osaston johtajana . 
Työhöni kuuluu myös tiestön kunnos-
sapidon linjaukset . Alueelliset ELY-
keskukset huolehtivat tienpidosta Lii-
kenneviraston linjausten ja ohjeiden 
pohjalta .

2 . Tiestön tila on valitettavasti huo-
nontunut merkittävästi . Päätiestö on 
vielä kohtuullisessa kunnossa, mut-
ta erityisesti vähäliikenteisempi verk-
ko on huonossa kunnossa . Meillä on 
korjaustarpeessa olevaa tiestöä run-
saat 5 .000 kilometriä ja määrä kasvaa 
jatkuvasti . 

3 . Talvikunnossapito ja päällystystoi-
minta . Maanteiden talvikunnossapito 
on tehokkaasti organisoitu ja toteute-
taan täysin urakoimalla . Suomessa on 
myös korkeatasoista talvikunnossapi-
toon liittyvää teknologiaa . Esimerkiksi 
kunnossapitoajoneuvot on varustettu 
hyvin monipuolisilla lisälaitteilla, jot-
ka tekevät niistä tehokkaita niin talvi- 
kuin kesäkunnossapidossa . Myös tie-
sääjärjestelmä on moderni ja tukee 

tehokkaasti kunnossapitoa . Teknolo-
giaa on myös viety laajasti ulkomail-
le . Päällystystoiminnassa on pystyt-
ty hyvin yhdistämään taloudellisuus 
ja ympäristöarvojen huomioiminen . 
Päällysteistä merkittävä osa tehdään 
erilaisin uudelleenkäsittelymenetel-
min, jolloin uutta päällystettä ei tar-
vitse lisätä paljon päällysteitä uusit-
taessa . 

4 . Suomi on laaja ja osin harvaan 
asuttu maa . Siksi valtion vastuulla on 
laaja tieverkosto, noin 78 .000 km, jos-
ta merkittävä osa on hyvin vähäliiken-
teistä verkkoa . Rahoituksen ostoarvon 
vähetessä on entistä vaikeampaa pi-
tää tuota laajaa verkkoa yhteiskunnan 
ja yritysten kilpailukyvyn ja arjen liik-
kumisen edellyttämässä kunnossa . 
Toivottavasti parlamentaarisen työ-
ryhmän ehdotus liikenneväylien kor-
jausvelan vähentämiseksi realisoituu 
lisärahoituksena mahdollisimman hy-
vin tulevaisuudessa . 

5 . Suomessa on myös vientiin hyvin 
sopivaan osaamista ja teknologiaa . 
Valitettavasti tiesektorilla t&k-toiminta 
on kokonaisuudessaan liian vähäistä . 
Liikenneviraston tutkimuksista voisin 
mainita kuitenkin juuri talvihoitoon ja 
päällysteisiin liittyvät uudet tutkimuk-
set . Liikennevirasto on käynnistänyt 
WIN-WINTER Tie- ja katuverkon tal-
vihoidon- tutkimusohjelman esiselvi-
tyksen yhdessä Tampereen teknillisen 
yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus 
Vernen sekä muiden yhteistyötaho-
jen kanssa ja Elinkaaritehokas pääl-
lyste- tutkimusohjelman Aalto-yliopis-
ton kanssa . 

Paavo Syrjö

1 . Toimin INFRA ry:n toimitusjoh-
tajana, jossa tehtäväni on parantaa 
infra-alan yritysten toimintaedellytyk-
siä . Mitä vakavammin tieasiat julkis-
hallinnossa otetaan, sitä paremmat 
mahdollisuudet infrarakentajilla on 
menestyä . Tässä mielessä Tieyhdis-
tyksellä on merkittävä rooli tieasioi-
den edunvalvojana ja puolestapuhu-
jana . 

2 . Maailmanlaajuisesti Suomen tie-
verkko, kuten muukin infrastruktuuri, 
on hyvässä kunnossa . Kuitenkin suu-
rimpiin kilpailijoihimme, kuten Ruot-
siin ja Norjaan verrattuna tieverkkom-
me suorastaan huutaa huomioiduksi 
tulemista . Mitä kauemmaksi Kehä 
III:lta mennään, sitä hankalammaksi 
liikkuminen tulee . Tästä on olemassa 
uunituoretta tutkimustietoa niin tien-
käyttäjätutkimuksesta kuin logistiikka-
selvityksestäkin .

3 . Vahvuuksiamme (joita ei välttämät-
tä aina osata käyttää parhaalla mah-
dollisella tavalla) ovat mm . Liiken-

neviraston rooli suurena ja vahvana 
tilaajana, alalla vallitseva konsensus 
tarvittavista toimenpiteistä sekä osaa-
va ja monilukuinen palveluntuottaja-
joukko .

4 . Suurimpana haasteena näen lii-
kenneasioiden ja politiikan sotkemi-
sen toisiinsa . Liikenneasioilla ei pitäi-
si politikoida . Poliitikkojen tehtävänä 
pitäisi olla strategisten linjausten te-
keminen ja määrärahoista päättämi-

nen . Asiantuntijoiden, joita maastam-
me löytyy toinen toistaan viisaampia, 
pitäisi saada päättää substanssiasi-
oista ilman, että niihin sotketaan po-
litikointia .

5 . Suomesta löytyy monenlaista osaa-
mista, jopa maailman terävimmäs-
tä kärjestä . En kuitenkaan usko, että 
olemme globaalin osaamisen hyö-
dyntämisessä vielä lähelläkään siellä, 
jossa meidän pitäisi olla .
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31. Talvitiepäivät
Tiet • Kadut • Talviliikenne

Call for 
Papers

Ehdotukset 2.4.2015
mennessä

Tampere 
17.-18.2.2016
Tampereen messukeskus

Lisätiedot 
Suomen Tieyhdistys ry
Jaakko Rahja
PL 55, 00441 Helsinki
p. 020 786 1001
jaakko.rahja@tieyhdistys.fi

Ehdota esitelmää
Voit ehdottaa esitelmää esimerkiksi seuraavista 
aihealueista:
• Koneet ja laitteet
• Älyliikenne ja älykäs kunnossapito
• Talven erityispiirteet (lumi, liukkaus, pimeys) liikkumisessa 
 ja kunnossapidossa
• Materiaalit ja menetelmät
• Turvallisuus liikenteessä ja väylänpidossa
• Jalankulku ja liikenne
• Hankintamallit
• Ympäristö ja energia

Esitelmäehdotuksen tekeminen
• Esitelmä on 15–20 minuutin esitys, jonka jälkeen on varattu 5–10 
 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle.
• Ehdotuksen (maks. 400 sanaa) voi tehdä tapahtumasivuston 
 www.talvitiepaivat.fi lomakkeella 2.4.2015 mennessä.
• Ehdotuksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi.

Järjestelytoimikunta rakentaa kongressin ohjelman saatujen esitelmä
ehdotusten pohjalta.

Aikataulu
• Esitysehdotuksen jättö: 2.4.2015

• Esitykset valitaan ja ehdotusten tekijöille lähetetään tieto 
 valinnasta 29.5.2015 mennessä. Esitelmän kirjoitus ja esitysoh
jeet lähetetään valintatiedon yhteydessä.

• Esitelmän jättö esitelmäjulkaisuun: 31.12.2015

• Esityksen (PowerPoint) jättö: 1.2.2016

Tapahtuman järjestävät:

Pohjoismaiden tie ja liikennefoorumi

www.talvitiepaivat.fi
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Seppo Ylitapio

1 . Toimin Destia Oy:ssä Pohjois-Suo-
men tulosyksikön johtajana sekä hoi-
topalveluiden toteuttamisen proses-
sin omistajana . Olen toiminut Destia 
Oy:ssä ja sen edeltäjissä noin 18 vuot-
ta eri tehtävissä . 

2 . Suomen tiestön tila huolestuttaa 
kokonaisuutena . Välttämättä tilanne 
tällä hetkellä ei ole kriittinen, mutta 
jos jatkamme samaa rataa, niin infran 
korjausvelka tulee kasvamaan huo-
mattavasti . Viime vuosien korjaukset 
ovat keskittyneet pääosin tien pinta-
rakenteisiin, mutta jatkossa joudum-
me myös korjaamaan vaurioituneita 
tierakenteita . Nyt säästettävä euro voi 
kostautua muutaman vuoden päästä 
moninkertaisena kustannuksena .

3 . Suomesta löytyy tienpidon osaa-
mista laajasti, mutta jatkossa on var-

mistettava riittävä määrä alan aloitus-
paikkoja eri tason oppilaitoksissa sekä 
saada nuoria kiinnostumaan alasta . 
Suomalaisen tienpidon vahvuutena 
pitäisin talvihoidon osaamista, joka 
on tunnustettu myös maailmalla .

4 . Kasvava korjausvelka alkaa vähitel-
len vaikuttaa myös tiestöllä liikkuvien 
turvallisuuteen .
Tiestön osalta on varmistettava riittä-
vä laatu mm . elinkeinoelämän eri tar-
peisiin .

5 . Suuret tilaajat (Liikennevirasto, Elyt, 
kaupungit ja kunnat) pitäisi saada mu-
kaan alan kehittämiseen yhdessä ura-
koitsijoiden kanssa . Alan kehittämistä 
ei voi jättää pelkästään urakoitsijoi-
den varaan, tarvitaan laaja-alaista yh-
teistyötä .  

Eltrip-kitkamittarit -
30 vuotta Suomalaista laatua
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31. Talvitiepäivät
Tiet • Kadut • Talviliikenne

Call for 
Papers

Ehdotukset 2.4.2015
mennessä

Tampere 
17.-18.2.2016
Tampereen messukeskus

Lisätiedot 
Suomen Tieyhdistys ry
Jaakko Rahja
PL 55, 00441 Helsinki
p. 020 786 1001
jaakko.rahja@tieyhdistys.fi

Ehdota esitelmää
Voit ehdottaa esitelmää esimerkiksi seuraavista 
aihealueista:
• Koneet ja laitteet
• Älyliikenne ja älykäs kunnossapito
• Talven erityispiirteet (lumi, liukkaus, pimeys) liikkumisessa 
 ja kunnossapidossa
• Materiaalit ja menetelmät
• Turvallisuus liikenteessä ja väylänpidossa
• Jalankulku ja liikenne
• Hankintamallit
• Ympäristö ja energia

Esitelmäehdotuksen tekeminen
• Esitelmä on 15–20 minuutin esitys, jonka jälkeen on varattu 5–10 
 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle.
• Ehdotuksen (maks. 400 sanaa) voi tehdä tapahtumasivuston 
 www.talvitiepaivat.fi lomakkeella 2.4.2015 mennessä.
• Ehdotuksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi.

Järjestelytoimikunta rakentaa kongressin ohjelman saatujen esitelmä
ehdotusten pohjalta.

Aikataulu
• Esitysehdotuksen jättö: 2.4.2015

• Esitykset valitaan ja ehdotusten tekijöille lähetetään tieto 
 valinnasta 29.5.2015 mennessä. Esitelmän kirjoitus ja esitysoh
jeet lähetetään valintatiedon yhteydessä.

• Esitelmän jättö esitelmäjulkaisuun: 31.12.2015

• Esityksen (PowerPoint) jättö: 1.2.2016

Tapahtuman järjestävät:

Pohjoismaiden tie ja liikennefoorumi

www.talvitiepaivat.fi
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Pajakulman toiminta-aja-
tuksena on varustaa kai-

kenlaisia hyötyajoneuvoja 
niihin sopivilla päälirakenteil-
la . Varustaminen tarkoittaa 
suunnittelua, varsinaista va-
rustelua ja huoltoa . Toimipis-
teitä on kahdeksan eri puolilla 
maata pääpaikan ollessa Tam-
pereella .

Maansiirtoautoihin Paja-
kulmalla on tarjota Jorpe-la-
voja lähinnä sora-, kivi-, ja kai-
voskuljetuksiin . 

JAAKKO RAHJA

Tienhoitoon laaja tuotevalikoima

Pajakulmalle laatu on tärkeä
– Kotimaa on meille päämarkkina-alue. Täällä pärjää 

vain hyvällä laadulla ja siihen olemmekin kiinnittäneet 

erityistä huomiota, sanoo Pajakulma Oy:n toimitus-

johtaja Juha Paappa.

Omistajansa noutoa odottavaa, varusteltua Volvoa esittelevät myyntijohtaja Harri Kumpu 
ja toimitusjohtaja Juha Paappa.

Toinen tuoteryhmä on tien-
hoito, johon Pajakulman rää-
tälöi auton sille kuuluvaan 
käyttötarkoitukseensa asiak-
kaan toiveiden mukaisesti . 
Tienhoitokalustoon on yritys 
viime aikoina kiinnittänyt eri-
tyistä huomiota . Pure-aluste-
rät ja -aurat sekä Rasco-sirot-
timet ja -etuaurat soveltuvat 
suomalaiseen työympäris-
töön hyvin . Uusi lisä tienhoi-
dossa on kesähoitoon liittyvät 
leikkurit ja muut varusteet .

Kolmas tuoteryhmä on 
kuormankäsittelyyn liittyvät 
varusteet kuten koukku-, vai-
jeri- ja konttilaitteet sekä ta-
sonostolaitteet ja nosturit . Va-
rusteltavana ajoneuvona voi 
tilanteen mukaan olla kuor-
ma-auto tai pakettiauto .

Lisäksi Pajakulma toimittaa 
jousia kaikkiin ajoneuvoihin ja 
peräkärryihin .

Erikoistuotteena Pajakul-
malla ovat koneet lento-
asemille . Lentoliikenne ei 

Suo messa juurikaan toimisi 
ilman hyvää talvikunnossa-
pitoa . Lentokentillä turvalli-
suusvaatimukset ja tarkat ai-
kataulut merkitsevät tiukkoja 
vaatimuksia myös kalustolle 
ja niitä valmistavalle henki-
löstölle . Tällaiseen ympäris-
töön Suomessa ja Ruotsissa 
Pajakulma tarjoaa Vammas-
tuotteita kuten hinattavia har-
japuhaltimia sekä vetoautoja, 
jotka sisältävät aurausvarus-
tuksen . Nämä autot varustel-
laan Tampereen yksikössä ja 
harjapuhaltimet Sastamalan 
toimipisteessä .

Kone, kuljettaja ja äly 
yhdessä

- Nykyaikainen tienhoitoauto 
ei ole vain rautaa ja massaa, 
vaan myös älyä ja moder-
nia tekniikkaa, tiivistää Juha 
Paappa tien- ja kadunpidon 
nykytilaa .

Pajakulma on kehittänyt 
laitteidensa tekniikkaa tiiviis-
ti . Rasco-työlaitteisiin on saa-
tavana ARMS-seurantajärjes-
telmä . Tämä GPS-pohjainen 
menetelmä reaaliaikaisesti 
kertoo, mitä työtehtävissä on 
tapahtunut . Esimerkiksi ajetut 
kilometrit ja levitetyn suolan 
määrä voidaan kertoa hyvin 
tarkasti . Järjestelmä kertoo 
ajoneuvon sijainnin, kuljetta-
jan tiedot, ajonopeuden, me-
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neillään olevan työtehtävän, 
työleveyden jne .

ARMS:n hyöy tulee erityi-
sesti raportoinnissa ja lasku-
tuksessa . Asiakkaalle voidaan 
aukottomasti ja luotettavas-
ti dokumentoida tehty työ ja 
laskutuksen perusteet .

- Ympäristövaatimukset 
tiukentuvat ja asiakkaat vaa-
tivat aiempaa tarkempaa ra-
portointia . Varsinkin poh-
javesialueiden kaltaisissa 
oloissa oikeanlainen tienhoito 
on tarkkaa tekemistä, kuvai-
lee myyntijohtaja Harri Kum-
pu kehitystyön taustoja .

- Nyt asiakas saa halu-
amansa raportit haluamal-
laan tavalla . Myös mahdolli-
sissa onnettomuustilanteissa 
järjestelmän kautta saadaan 
tarpeellista tietoa .

 Äly ja tekniikka eivät riitä, 
sillä kaikissa tapauksissa hyvä 
kuljettaja on kaiken perusta . 
Harri Kummun mukaan täy-
sin varustettu tienhoitoauto 
on melkoinen paketti ja myös 
omistajalleen suuri investoin-
ti . Siksi sellaisen auton kuljet-
taja on kiistatta kuskien eliit-
tiä .

Tien- ja kadunpidon 
näkymistä

- Teiden ja kuntien katuverkon 
hoitoon tarvitaan nykyistä 
suurempaa rahoitusta . Infra 

Toimitusjohtaja Paappa näyttää nykyaikaisen tienhoitoauton ohjaamoa, joka on siisti ja 
täynnä modernia tekniikkaa.

heikkenee ja urakoitsijat ovat 
äärimmäisen tiukoilla, miettii 
toimitusjohtaja Paappa .

Kunnossapidon urakka-ai-
kojen pidentäminen on ollut 
hyvä asia myös konemyyjil-

le . ELY-urakoissa sopimusajat 
ovat useimmiten 7 vuotta, mi-
kä tekee urakoitsijalle mah-
dolliseksi pitkäjänteiset ko-
ne- ja laiteinvestoinnit . Myös 
kuntien katu-urakoissa toi-
vomuksena ovat pidemmät 
urakka-ajat .

Sen sijaan urakoiden kil-
pailuttamisen aikatauluihin 
toivotaan aiennusta .

- Nyt urakka-alueelle han-
kittavien autojen ja koneiden 
varustamisessa tulee melkoi-
nen kiire kesän lopulla . Lait-
teet pitää olla valmiina loka-
kuun alkuun mennessä . Olisi 
hyvä, jos hankintaketjua voisi 
alkupäästään aientaa kuukau-
della tai kahdella .   
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Ajokortin hankkimisikä on Suo-
messa siirtynyt myöhemmil-

le ikävuosille ja yhä harvempi nuori 
hankkii ajokortin heti 18 vuotta täy-
tettyään . Varsinkin suurilla kaupun-
kiseuduilla ajokortti ei ole nuoria 
eniten kiinnostava hankintakohde, 
vaan monet muut investoinnit ajavat 
sen edelle . Erot ajokorttitiheydessä 
maaseutumaisen elinympäristön ja 
kaupunkiseutujen välillä ovat viime 
vuosien aikana kasvaneet . Ajokortin 
hankinnan myöhentyminen ja alu-
eelliset erot ajokorttitiheydessä ovat 
yleiseurooppalainen ilmiö, josta on 
Ruotsissa tehty myös tulevaisuuteen 
luotaavaa tutkimusta . 

Ajokortin hankkimatta jättämi-
nen on julkisuudessa tulkittu lähes 
yksinomaan myönteiseksi ilmiök-
si, joka kuvaa liikkumiseen liittyvien 
asenteiden muuttumista sekä hyvi-
en joukkoliikennepalvelujen ja jalan-
kulku- ja pyöräilyolosuhteiden vai-
kutuksia liikkumistarpeisiin . Ruotsin 
kaupunkiseutujen nuorten pienestä 
ajokorttitiheydestä puhutaan meillä 
Suomessakin tavoitteellisena ”Tuk-
holma-ilmiönä” . 

Ajokorttitiheyden alenemisen 
syyt ja seuraukset eivät kuitenkaan 
ole yksinomaan myönteisiä, vaan 
taustalla on myös monia kielteisiä 
piirteitä, jotka kertovat yhteiskunnan 
segregoitumisesta ja tuloerojen kas-
vusta . Ruotsissa ajokortin jättävät 
hankkimatta erityisesti nuoret, joilla 
on alhainen koulutustaso ja pienet 
tulot . Ruotsissa on arvioitu, että yli 
puolella nuorista työttömistä ei ole 
B-korttia . Miesten ja naisten ajokort-
titiheys oli jo parisen vuosikymmen-
tä lähes samalla tasolla, mutta vii-
meisimpien trendien mukaan naiset 
ovat jääneet jälkeen . Maahanmuut-
tajien ajokorttitiheys on selvästi kan-
taruotsalaisia pienempi ja erityises-

ti nuorista maahanmuuttajanaisista 
ajokortin hankkii harva . 

Jos ajokortin hankinnasta luopu-
misen taustalla olevat syyt ovat ensi-
sijaisesti taloudellisia – ajokorttitihe-
yden aleneminen on huolestuttava 
ilmiö, joka kertoo yhteiskunnallisesta 
ei-toivotusta polarisaatiokehitykses-
tä . Ilmiö ei ole omiaan parantamaan 
tasapuolisia liikkumismahdollisuuk-
sia . 

Vaikka Suomessa on hyvä jouk-
koliikennejärjestelmä ja suuren osan 
matkoista voi taittaa jalan ja pyöräl-
lä, henkilöauto on nyt ja tulevaisuu-
dessa tärkeä kulkutapa, jonka käyt-
töön tulisi olla mahdollisuus, kun 
muut kulkutavat eivät ole käytettä-
vissä . Usein henkilöauto on ainoa 
tarjolla oleva kulkutapa, jonka käy-
tön mahdollisuuden puuttuminen 
voi merkittävästi vähentää työssä-
käynnin tai vapaa-ajankäytön mah-
dollisuuksia . 

Ajokortin puuttuminen voi olla 
myös asuinpaikan valintaa rajaava 
tekijä . Ajokortittomuus näkyy henki-
löliikennetutkimuksissa pienempänä 
matkalukuna, joka kertoo osaltaan 
siitä, että auton käyttömahdollisuus 
kytkeytyy aktiivisiin ajankäyttötapoi-
hin . Ajokorttitiheyden aleneminen 
on huolestuttavaa myös liikenne- ja 
logistiikka-alan työvoiman saatavuu-
den kannalta, sillä ala tarvitsee tule-
vaisuudessakin nuoria osaajia tava-
ran- ja henkilökuljetuksen tehtäviin .

Miesten ja naisten ajokorttitihe-
ys on Suomessa tasaantunut viime 
vuosikymmenten aikana, mikä osal-
taan kertoo ammattirakenteiden ta-
saantumisesta ja naisten työssä-
käynnin osuuden kasvusta . Naisten 
ajokortillisuutta voidaan pitää yhte-
nä tasa-arvoisen yhteiskunnan mit-
tarina, joka kuvaa eri sukupuolten 
tasapuolisia mahdollisuuksia osal-

listua yhteiskunnan toimintoihin . On 
huolestuttavaa, jos yhä useampi jät-
tää ajokortin suorittamatta, koska 
se voi tulevaisuudessa johtaa tilan-
teeseen, jossa omaehtoinen liikku-
minen jää muiden perheenjäsenten 
kyyditsemisaktiivisuuden varaan . 

Yhtenä syynä ajokortin hankin-
nan vähenemiselle on ajo-opetuk-
sen monivaiheistuminen ja ajokortin 
hankkimisen kustannusten kas-
vu . Suomessa ajokortin hankkimi-
sen hinta on EU-maiden kalleimpia . 
Henkilöauton ajo-oikeuden hank-
kiminen maksaa nykyisin helposti 
yli 3 .000 euroa ja ammattikuljetta-
jan pätevyyden hankkiminen ja yllä-
pitäminen moninkertaisesti tämän 
verran . Liikenne- ja viestintäminis-
teriön asettama työryhmä linjasikin 
viime keväänä, että tulevaisuudessa 
tulisi määrätietoisesti pyrkiä uusien 
opetusmenetelmien monipuoliseen 
hyödyntämiseen sekä tutkintopai-
notteiseen ja yksivaiheiseen opetus-
järjestelmään . 

Työryhmä on ehdottanut myös 
ajo-opetuksen osittaista sisällyttä-
mistä perusopetuksen ja toisen as-
teen opetuksen yhteyteen . Myös 
opetuksen aloittamisikää on eh-
dotettu alennettavaksi . Ajotaito ja 
yleisemminkin liikennesääntöjen 
osaaminen ovat osa perinteistä kan-
salaistaitoa, jolla on luonteva sija 
myös perusopetuksessa . Näihin toi-
miin olisikin syytä tarttua pikaisesti, 
jotta voitaisiin varmistaa, että ajo-
kortittomuus ei muodostu kansalai-
sia eriarvoistavaksi tekijäksi . 

Kirjoittaja on liikenteen erityisasian-
tuntijana Tieliikenteen tietokeskuk-
sessa ja johtavana konsulttina Sito 
Oy:ssä.

HANNA KALENOJA

Ajokortti 
tasa-arvoistaa 
yhteiskuntaa



1/2015 3130 1/2015 1/2015 31

Hallituskuulumisia 

Yhdistyksen hallitus piti kokouksensa joulukuun alussa Au-
totuojat ry:ssä . Kokouksen isäntänä oli toimitusjohtaja Te-

ro Kallio, jonka kolmivuotisjakso Tieyhdistyksen hallituksessa 
päättyi vuodenvaihteessa .

Kokousesitelmänä kuultiin DI Pertti Virtala (Destia Oy) nä-
kemyksiä tiestön kuntoon ja korjausvelkaan . Keskustelussa 
hallitus totesi suuren huolensa tiestömme kuntotilaan ja sii-
hen, kuinka nopeasti ja osin salakavalasti kunto on heiken-
tynyt . 

Lisäksi hallitus totesi, että tiealalla t&k-toiminta on nyky-
ään huolestuttavan vähäistä . Samoin hallitus toi esille huo-
lensa siitä, kuinka tiestörahoitus on aina ollut se, joka näyttäi-
si joustaneen talouden suhdanteiden mukaan . 

Uusia jäseniä Tieyhdistykseen

Hallitus kokouksessaan hyväksyi jälleen lukuisia uusia jäse-
niä . Henkilöjäseneksi hyväksyttiin Hoffren Pertti, Kumpu-

lainen Virve, Laakso Helena, Lohivirta Marjaana, Raatikainen 
Matti, Sikiö Marja-Terttu, Skyten Unto Olavi, Telen Pekka-Ju-
hani A, Tiilikainen Olli ja Toivo Raimo.
Uusin opiskelijajäsen on Jukka Ketonen.
Uusimmat yhteisöjäsenet ovat seuraavat yksityistien tiekun-
nat:

Heikkilänniemen yksityistie, Kangasala
Inginmaan yksityistien tiekunta, Kouvola
Jokikylän yksityistie, Sotkamo
Kalkkusen tiekunta, Nastola
Kuohun keskustan yksityisteiden tiehoitokunta, Jyväskylä
Pappilanniemen tiekunta, Pirkkala
Reitsaaren yksityisen tien tiekunta, Kotka
Vallarsvedja enskilda väglag, Raasepori

Yksityistieasioiden asiantuntijat 
kiertueella

Helmi-maaliskuussa järjestetään jälleen Alueellinen Yksi-
tyistiepäivä 15 paikkakunnalla eri puolilla maata . Kiertu-

een järjestää Tieyhdistys, jonka asiantuntijoiden lisäksi mu-
kana kaikilla paikkakunnilla on 9 viranomais- ja yritystahoa 
kertomassa palveluistaan ja osaamisestaan .

Tiepäivän aikana paneudutaan tienpitäjiä, käyttäjiä ja mm . 
kuntia kiinnostaviin ajankohtaisiin asioihin . Esillä ovat esi-
merkiksi raskaiden kuljetusten merkitys yksityisteille, valtion-
avustukset, silta-asioita, tiekunnan hallinto, yksityistielain uu-

distamistarpeet, kuntien yksityistietoimintojen kehittäminen, 
yksityistiet ja navigaattorit sekä tieyksiköinti . Viime aikoina 
suuria muutoksia ovat olleet ajoneuvojen suurimpien paino-
jen suuri kasvu ja toisaalta valtion avustuksen romahdusmai-
nen väheneminen . 

Yhteiskunnan osallistuminen yksityisteiden tienpitoon 
näyttää kutistuvat jatkuvasti . Siksi on entistä tärkeämpää 
osata tehdä asiat juridisesti ja teknisesti kerralla kuntoon, oi-
keaan aikaan ja oikeilla laitteilla . Tienpidossa ja yksityisteiden 
käytössä tieto on valttia .

Viranomaispuheenvuorossa ELY-keskuksen edustaja valot-
taa valtion avustusten saamismahdollisuuksia . Tilaisuus hui-
pentuu kyselytuntiin, johon kysymyksiä voivat osanottajat lä-
hettää myös etukäteen tai esittää paikan päällä . 

Yksityistiepäivän koko ohjelma ja kiertueaikataulu löytyvät 
sivulta www .tieyhdistys .fi

Talvitiepäivien esitelmät haussa

Talvitiepäivät 2016 pidetään noin vuoden päästä, tarkkaan 
ottaen 17 .–18 .2 .2016 . Paikkana on tällä kertaa Tampere .

Merkittävä osa tapahtumaa on sen kansainvälinen semi-
naari . Siihen pyydetään esitysehdotuksia huhtikuun alkuun 
mennessä aiheista tiet, kadut ja talviliikenne . Teillä tarkoite-
taan tietysti myös kevyen liikenteen väyliä .

Seminaarin esitelmä voi käsitellä esimerkiksi koneita ja 
laitteita, älytekniikka, talven erityispiirteitä, materiaaleja ja 
menetelmiä, turvallisuutta talvisessa liikenteessä ja väylän-
pidossa, hankintamalleja, ympäristöä, energiaa jne . Valikoi-
ma on kattava . 

Esitelmäehdotuksia voi käydä jättämässä osoitteessa 
www .talvitiepaivat .fi

TOIMITUSJOHTAJALTA LYHYESTI

Kukaan ei halua 
suuhunsa hiivan makua, 

vaikka juuri se 
nostattaa leivän.

Stanislaw Jerzy Lec
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TIELEHDEN ARKISTOSTA

Vuoden 1936 ensimmäisessä Tielehdessä esiteltiin tie- ja vesirakennushallituksen uusi pää-
johtaja – Teknillisen korkeakoulun professori ja Suomen Tieyhdistyksen puheenjohtaja Ar-
vo J. Lönnroth. Tuore pääjohtaja otti heti artikkelillaan kantaa tienvarsien suojelemiseen 
asutukselta, kun taas V. Skogström perehdytti lukijat lumiaitojen saloihin.

SALLA SALENIUS

Tienvarsiasutus kauttakulkulii-
kenteen haittana

Kaupunkien laajetessa oli tien-
varsien suojeleminen asutuksel-
ta noussut ajankohtaiseksi kysy-
mykseksi. A. Lönnrothin mu-
kaan asutuksen mukanaan tuo-
ma paikallisliikenne häiritsi mer-
kittävästi vilkas- ja nopealiiken-
teisten maanteiden kauttakul-
kuliikennettä ja heikensi niiden 
turvallisuutta. Tämä johtui siitä, 
että asutus synnytti paljon käve-
lyliikennettä ja suuret asuinra-
kennukset puolestaan huonon-
sivat näkemiä.; koskaan ei voi-
nut tietää, minkä talon takaa tiel-
le ajoi ajoneuvo poikittain. Asu-
tustihentymissä kulkunopeutta 
olikin pienennettävä huomatta-
vasti.

Heikkojen näkemien sekä 
tienvarsiasutuksen vuoksi oli 

kaupunkien ohi alettu raken-
taa ns. ohikulkuteitä. Varsinkin 
ulkomailla oli monissa paikois-
sa ohikulkuteiden suojaamatto-
mille tienvarsille kuitenkin kas-
vanut taas uutta asutusta, jolloin 
tien rakentamisella saavutetut 
edut menetettiin. Lönnroth to-
tesikin, että on ensiarvoisen tär-
keää asettaa uusi laki, joka sään-
nöstelee vilkasliikenteisten tei-
den tienvarsiasutusta. Säännös-
ten puute oli niin taloudellises-
ti kuin liikenteellisesti haitallista.

Englannissa ongelmaan oli 
jo puututtu suojaamalla lain no-
jalla kaikkien valta- ja kantatei-
den sekä muiden tärkeiden tei-
den tienvarret asutukselta 220 ja-
lan leveydeltä tien keskiviivasta. 
Suoja-alueelle sai rakentaa aino-
astaan tilapäisiä pienrakennel-
mia, kuten aitoja, tieviranomai-
sen erityisluvalla. Sama koski 

Lontoon ympäristön tieverkko (ohikulkutiet mustalla).

Lumikinos aidan takana.

myös suoja-alueiden läpi kulke-
via teitä, mikä tarkoitti sitä, että 
tieviranomaiset määräsivät osin 
myös suoja-alueiden ulkopuolis-
ten asuinalueiden asemakaava-
muodon. Suoja-alueen käyttöra-
joitteesta maksettiin maanomis-
tajalle korvaus.

Suomessa oli säädetty aino-
astaan tienvarsi-istutuksien etäi-
syydestä ajoradasta. Tämä oli 
Lönnrothista kuitenkin riittämä-
töntä ja hän toivoikin Suomeen 
samanlaista käytäntöä kuin Eng-
lannissa: pakotetaan asutus kau-
emmaksi tien sivuun ja yhdiste-
tään paikallisliikenne päätiehen 
kootusti yhdellä kiertoristeyk-
sellä. 

Lumiaitojen käyttö teiden auki-
pidossa

Suomessa teiden talviaukipi-
to oli varsin uusi asia, sillä se 
oli saanut alkunsa vasta vuon-
na 1927. Aukipitomenetelmis-

sä ei oltu vielä saavutettu halut-
tuja päämääriä ja V. Skogströ-
min mukaan aukipitoon tulikin 
nyt kiinnittää suurempaa huo-
miota. Taloudellisen aukipidon 
näkökulmasta etenkin lumiai-
tojen toimintaa sekä lumen ki-
nostumista teillä tuli tarkkail-
la ja lumiaitojen pystyttämisoi-
keus tuli taata lainsäädännöllä. 
Laskelmat osoittivat, että kinos-
tuneiden kohtien auraus tien pi-
tuusyksikköä kohden oli 6,6 ker-
taa kalliimpaa kuin tien ollessa 
”normaalioloissa”. Mitä enem-
män tielle siis muodostui kinok-
sia, sitä kannattavampaa lumiai-
tojen käyttö oli. 

Skogström selosti, että lu-
men erilainen kerääntyminen eri 
paikkoihin johtui tuulesta, maas-
tosta sekä jonkin verran lämpö- 
ja kosteusolosuhteista. Esteen 
kohdatessaan tuulen suunta 
muuttui ylöspäin, jolloin esteen 
taakse jäi tuuleton alue, johon 
lumi kasaantui. Kinosten korke-
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us puolestaan riippui tuulen mu-
kanaan kuljettamasta lumimää-
rästä, esteiden korkeudesta sekä 
niiden tiheydestä. 

Skogströmin tekemien mit-
tausten mukaan tuulen nopeu-
den tuli olla vähintään 5 m/s, 

jotta se kykeni kuljettamaan ir-
tonaista lunta kinoksiin. Tämän 
oletuksen pohjalta tuuli kinos-
ti keskimäärin 15 % kunkin tal-
vikauden lumimäärästä. Arvioi-
den perusteella 70 % maamme 
tieverkosta peittyi tasapaksun 

lumipeitteen alle, 20 % ohuen, 
kun taas 10 % tieverkosta muo-
dostui liikenteelle haitallisia ki-
noksia.

Lumiaidoista tehokkaim-
pia ja taloudellisimpia olivat sä-
leaidat. Mitä tiheämpi aita oli, 

Säleaitaa rakentamassa.

sitä suurempi oli sen taakseen 
muodostama suoja-alue. Aidan 
asennusetäisyys riippui sen kor-
keudesta, tiheydestä sekä paik-
kakunnalla vallitsevien tuulten 
voimakkuudesta. Skogström kir-
joitti, että 15–20 m etäisyys tien 
reunasta vaikutti parhaalta.

Uutisia maailmalta 

Yhdysvalloissa Etelä-Carolinan 
valtiossa kokeiltiin jo vuonna 
1926 puuvillan käyttämistä tie-
päällysteessä. Puuvillakankailla 
vahvistetut asfalttipäällysteet ol-
tiin todettu kestävämmiksi kuin 
päällysteet ilman kangasta. Kan-
gas ehkäisi halkeamien ja aalto-
muodostumien syntymistä.

Saksassa oltiin edellisvuonna 
annettu asetus, joka mahdollisti 
tilusten uusjaon tierakennustöi-
den yhteydessä.

TIELEHDEN ARKISTOSTA

UUTISIA

Sähköautoja tuntiveloituksella

Suomen ensimmäinen sähköinen lähiautopalvelu on aloitta-
nut toimintansa pääkaupunkiseudulla . EkoRent-autovuok-

raamo vuokraa jäsenilleen Nissan Leaf -sähköautoja lyhytai-
kaiseen käyttöön tuntilaskutuksella . Esimerkiksi satunnaisesti 
autoa käyttävälle tuntivuokra päiväsaikaan on 11 euroa sisältä-
en rajattomat ajokilometrit, vakuutukset, auton latauksen sekä 
pysäköinnin EkoRent-asemilla . Satunnaiskäyttäjältä ei veloite-
ta kuukausimaksua . Aktiivikäyttäjän tuntivuokra on puolestaan 
7 euroa, jonka lisäksi käyttäjältä laskutetaan 18 euron kuukau-
simaksu .

Käyttäjä varaa auton puhelimitse joko mobiilisovelluksella 
tai tekstiviestillä . Palvelu kertoo lähimmän vapaan auton sijain-
nin sekä sen potentiaalisen toimintamatkan ilman seuraavaa 
latausta . Käytön jälkeen auto palautetaan vapaalle EkoRent-
palvelupisteelle ja kytketään lataukseen . 

EkoRent-palvelu kuuluu Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelmaan 
ja sen pyrkimyksenä on edistää ekologista liikkumista sekä yh-
teiskäyttösähköautoilua . Tällä hetkellä palvelupisteitä 
on viisi pääkaupunkiseudulla, mutta palvelua on 
tarkoitus laajentaa myös muihin kaupunkeihin 
niin kotimaassa kuin ulkomailla . 

Biodiesel yhtä haitallinen 
terveydelle kuin fossiilinen diesel

Biodieselin käytöstä aiheutuvat pako-
kaasupäästöt ovat ihmisen terveydelle 
yhtä haitallisia kuin fossiilisen dieselin, 
ilmenee ruotsalaisen Jon Unossonin 

tekemästä väitöstutkimuksesta . Unossonin mukaan uusiutuvi-
en energialähteiden käyttöönotossa on keskitytty ennen kaik-
kea polttoaineiden ympäristövaikutuksiin terveysvaikutusten 
jäädessä vähemmälle huomiolle . Tutkija muistuttaa kuitenkin, 
että myös ilmastoystävälliset polttoaineet muodostavat pala-
essaan pieniä hiukkasia, jotka voivat heikentää erityisesti sy-
dän- ja verisuoniterveyttä . 

Tutkimuksessaan Unosson antoi terveiden koehenkilöiden 
hengittää niin fossiilisen kuin biodieselin laimennettuja pa-
kokaasuja . Tulokset osoittivat, että polttoainepäästöjen vaiku-
tukset verisuoniin olivat yhtä voimakkaat kaasujen erilaisesta 
koostumuksesta huolimatta . Dieselpäästöt lisäsivät verisuo-
nitukosten todennäköisyyttä ja heikensivät suonien supistu-
miskykyä .
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UUTISIA

Väitöstutkimus:

Ymmärrys ennakoivista katseista 
auttaa kehittämään kuljettajien 
tukijärjestelmiä

On päivänselvää, että autoa ajettaessa kuljettajan on katsot-
tava eteensä tiellä pysyäkseen . Jo pikainen vilkaisu kän-

nykkään tai takapenkillä istuviin lapsiin voi aiheuttaa kaistalta 
pois ajautumisen . 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lyhyellä etäisyydellä kat-
seen suunta ennakoi liikkeen suuntaa 1–3 sekunnilla . Katse siis 
poimii ennakoivasti informaatiota tiestä ja ohjaa liikettä visuaa-
lisesti . Ilmiö on havaittavissa selvimmin kaarteissa, joissa kul-
jettajan katse etenee mutkassa auton edellä . Tällaista katse-
käyttäytymistä voidaan nimittää ohjaaviksi katseiksi. Ohjaavien 
katseiden suuntautumisesta on esitetty useita online-ohjaus-
malleja, jotka pyrkivät mekaanisesti kuvaamaan ohjausliikkei-
den tuottamista visuaalisen informaation perusteella . 

Lyhyen etäisyyden ennakoinnin ohella kuljettajan on suun-
niteltava ajolinja myös pidemmällä etäisyydellä ottamalla 
huomioon muun muassa tieympäristö ja muut tiellä liikku-
jat . Ohjaavien katseiden avulla ikään kuin seurataan sitten tätä 
suunniteltua ajolinjaa . Ajolinjan suunnittelussa kuljettaja hyö-
dyntää todennäköisesti ennakoivia katseita, millä tarkoitetaan 
sitä, että kuljettaja siirtää katseensa pois online-ohjauksesta, 
kauemmas kohti tulevaa ajolinjaa . Näin tapahtuu esimerkiksi 
mutkissa, joissa koko mutka on näkyvillä ja kuljettaja luo no-
pean silmäyksen sen päätepisteeseen vastaantulevien autojen 
varalta . Päätepiste sijaitsee usein kaukana sen hetkisestä auton 
kulkusuunnasta, jolloin kyseessä ei ole ohjaava katse .

Eero Lehtonen tutki Helsingin yliopiston käyttäytymistie-
teellisessä tiedekunnassa tehdyssä väitöstutkimuksessaan näi-

tä etenemistä ennakoivia katseita, joiden merkityksestä ajami-
sen visuaalisessa ohjauksessa on toistaiseksi saatavilla vain 
vähän tutkimustietoa . Väitöstyössään Lehtonen kehitti lasken-
nallisia menetelmiä, joiden avulla ennakoivat katseet voidaan 
erotella autossa mitatusta kuljettajan silmänliikeaineistosta . 
Lehtonen selvitti myös ajokokemuksen ja kognitiivisen kuor-
mituksen (esimerkiksi kännykkään puhuminen) vaikutusta en-
nakoiviin katseisiin .

Tutkimuksessa saadut tulokset viittaavat siihen, että enna-
koivia katseita käytetään tulevan ajolinjan suunnitteluun . Kog-
nitiivinen kuormitus samoin kuin vähäinen ajokokemus pie-
nensivät koekuljettajien ennakoivien katseiden määrää, mikä 
puolestaan tarkoittaisi vähäisempää ajolinjan suunnittelua .

Käytännön tasolla tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ana-
lysoitaessa syitä esimerkiksi kokemattomille kuljettajille ta-
pahtuneiden liikenneonnettomuuksien taustalla . Tuloksille on 
käyttöä myös autoteknologiassa, kun autoihin kehitetään kul-
jettajan katseita seuraavia järjestelmiä, jotka voivat varoittaa 
kuljettajaa tarkkaavaisuuden heikentymisestä liikenteessä . Täl-
laisten laitteiden toteutuksessa on hyvä ymmärtää, että kaik-
ki kuljettajan tien sivuun kohdistamat katseet eivät ole osoitus 
keskittymisen herpaantumisesta, vaan ne voivat olla osa aja-
misen ohjausta .

Lisätietoja: 
Lehtonen, E. 2014. Anticipatory look-ahead fixations in real cur-
ve driving. Helsinki: Unigrafia. https://ethesis.helsinki.fi/
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Ohjaavien (online control) ja etenemistä ennakoivien (trajectory planning) katseiden tiealueet ovat osin päällekkäiset.
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Liikennevakuutuskeskus

Kevyessä liikenteessä kuoli vuonna 
2014 aiempaa enemmän ihmisiä – 
moottoriliikenteessä uhrit sen sijaan 
vähenivät

Tieliikenteen kuolinonnettomuuksien kehitys jakaantui 
vuonna 2014 kahteen suuntaan . Moottoriliikenteessä kuo-

lemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät 17 %, mikä nä-
kyi erityisesti henkilöauto-onnettomuuksien vähenemisenä . 
Kevyen liikenteen kuolinonnettomuudet lisääntyivät kuiten-
kin huolestuttavasti .

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat vii-
me vuonna 220 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, jois-
sa kuoli 241 henkilöä . 

- Henkilöautojen suistumisonnettomuudet vähenivät 21 % 
edellisvuoteen nähden . Osaltaan tähän on vaikuttanut ajon-
vakautusjärjestelmien kehittyminen ja yleistyminen, Liiken-
nevakuutuskeskuksen yhteyspäällikkö Tapio Koisaari arvioi .

Moottoripyörien ja mopojen onnettomuudet eivät kuiten-
kaan vähentyneet samaan tapaan . Kuolemaan johtaneita 
moottoripyöräonnettomuuksia oli kaksi edellisvuotta vähem-
män ja mopo-onnettomuuksien osalta tilanne pysyi ennal-
laan .

- Turvallisuuskehitys on hitaampaa suojattomampien ajo-
neuvojen osalta . Törmäystilanteessa suojaavan koriraken-
teen merkitys on keskeinen . Huonon lähtötilanteen lisäksi 
näiden ajoneuvojen turvalaitekehityksen tahti on kohtalai-
sen hidas .

Kevyessä liikenteessä kuolemaan johtaneet onnettomuu-
det lisääntyivät edellisvuoteen nähden kahdella . Kaikkiaan 
kevyen liikenteen onnettomuuksissa menehtyi 58 henkilöä .

Eniten kuolinonnettomuuksia tapahtui asukaslukuun näh-
den Etelä-Pohjanmaalla, jossa onnettomuuksissa meneh-
tyi kaikkiaan 20 henkilöä . Lukumääräisesti eniten kuolemaan 
johtaneita onnettomuuksia oli Uudellamaalla (37 henkilöä) .

Tarkasteltaessa kuolinonnettomuuksia ikäluokittain, onnet-
tomuuksien aiheuttajat vähenivät kaikissa ikäryhmissä mel-
ko tasaisesti . Hitainta myönteinen kehitys oli nuorten, eli alle 
25-vuotiaiden ja vanhimpien, eli yli 65-vuotiaiden ryhmissä .

UUTISIA

Väitöstutkimus:

Biokaasun käyttö 
liikennepolttoaineena vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä

Biokaasu voidaan jalostaa vastaamaan ominaisuuksiltaan 
maakaasua, jolloin sitä pystytään hyödyntämään kaasu-

käyttöisissä ajoneuvoissa . Tuoreen väitöksen mukaan biokaa-
sun käyttö liikennesektorilla fossiilisen bensiinin ja dieselin ti-
lalla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä .

 Ville Uusitalon väitös osoittaa, että jäteraaka-aineiden 
käyttö johtaa suurempiin vähennyksiin kasvihuonekaasu-
päästöissä kuin viljellyn biomassan käyttö . Biokaasupro-
sessin sivutuotteena syntyy mädätettä, jota voidaan käyttää 
korvaamaan fossiilisia- ja mineraalilannoitteita . Biokaasua 
voidaan käyttää sellaisenaan mm . energian tuotantoon . Ja-
lostettuna sen ominaisuudet vastaavat maakaasua, jolloin si-
tä voidaan käyttää erilaisissa maakaasulle suunnitelluissa rat-
kaisuissa, kuten kaasukäyttöisissä ajoneuvoissa .

 Uusitalon mukaan Suomessa olisi mahdollista tuottaa ny-
kyistä enemmän biokaasua liikennekäyttöön . Tankkausase-
maverkko tukee biokaasun liikennekäyttöä erityisesti eteläi-
sessä Suomessa, jossa biometaanin jakelu voidaan suorittaa 
maakaasuverkkojen avulla . 

Biokaasua voidaan tuottaa mädätysprosessilla orgaani-
sista raaka-aineista, kuten biojätteistä, kasveista ja jäteve-
denpuhdistamon lietteistä . Teknologiset ratkaisut vaikutta-
vat biokaasun hiilijalanjälkeen erityisesti energiankulutuksen 
ja mahdollisten metaani vuotojen kautta . Tämän lisäksi raa-
ka-aine valinnalla ja mädätteen käytöllä on suuri merkitys ko-
konaispäästöihin . Kokonaisuuteen vaikuttaa myös, mikä on 
raaka-aineiden tai biokaasun nykyinen käyttö ennen liikenne-
polttoainekäyttöön siirtymistä . 

 Diplomi-insinööri Ville Uusitalon ympäristötekniikan alaan 
kuuluva väitöskirja Potential for Greenhouse Gas Emission 
Reductions by Using Biomethane as a Road Transportation 
Fuel tarkastettiin 28 .11 .2014 Lappeenrannan teknillisessä yli-
opistossa .

Öljyalan Keskusliitto on nyt Öljy- ja 
biopolttoaineala ry

Öljyalan Keskusliitto päivitti nimensä kuvaamaan parem-
min järjestön jäsenistön nykyistä toimintaa ja käyttää 

vuoden alusta alkaen nimeä Öljy- ja biopolttoaineala ry .
- Monet jäsenyrityksemme ovat jo pitkään olleet merkittä-

viä kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden valmistajia ja ja-
kelijoita, ja Suomessa kaikki liikenteen polttonesteet sisältä-
vät nykyisin biokomponentteja . Biopolttoaineilla on näin jo 
vuosia ollut tärkeä osa järjestön työssä, joten on luontevaa 
päivittää myös nimi vastaamaan toiminnan sisältöä, toteaa 
toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Järjestön jäseniä ovat Neste Oil Oyj ja Neste Markkinointi 
Oy, St1 Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Oy 
Teboil Ab sekä laite-, järjestelmä- ja palvelutoimittajien yhdis-
tys Öljy- ja Kaasutekniikka ry .

Nevia vahvistaa 
ohjelmistokehitystään

Nevia Oy on hankkinut omistukseensa jyväskyläläisen oh-
jelmistoyrityksen Ratas Software Oy:n koko osakekan-

nan . Kauppa vahvistaa Nevian tekemää ohjelmistokehitys-
työtä muun muassa Nevigator-ohjelmiston osalta . 

Andament Groupiin kuuluva Nevia on älykkään liikenteen 
asiantuntija, jonka palveluihin kuuluvat liikennelaskennat, 
liikennevirtamittaukset, asiakkaiden tarpeisiin sovitetut tele-
matiikkajärjestelmät sekä palvelutaso- ja tyhjätilamittaukset .
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Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä 
tukevaa T&K -rahoitusta haettavana

T&K-rahoitusta kuntien ja kaupunkiseutujen kävelyn ja/tai 
pyöräilyn edistämistä tukeviin hankkeisiin on nyt haettava-

na . Hakemukset on toimitettava perjantaihin 27 .2 .2015 klo 15 .00 
mennessä .

T&K-rahoituksella tuettavan hankkeen tulee tukea kohdealu-
een kävelyn ja/tai pyöräilyn strategian tai edistämisohjelman 
laadintaa, täytäntöönpanoa ja jatkotöitä tai muuten tukea käve-
lyn ja pyöräilyn edistämistä kunnassa tai seudulla poikkihallin-
nollisesti . Lisäksi hankkeessa tulee tutkia, kehittää, tuottaa tai 
pilotoida toimintatapaa, näkökulmaa tai ratkaisua, jota voidaan 
soveltaa muissakin kunnissa ja seuduilla .

Hakijana voi olla kunta, seututoimija, useampi kunta yhdessä 
tai jokin edellisistä yhdessä palveluntoimittajan ja/tai tutkimus-
laitoksen kanssa . Hakijana voi olla myös pelkästään palveluntoi-
mittaja tai tutkimuslaitos, mutta tällöin hakemuksen täytyy si-
sältää kunnan allekirjoitettu sitoumus työhön osallistumisesta .

Kyseessä on Liikenneviraston, ympäristöministeriön, Kun-
nossa kaiken ikää -ohjelman ja LVM:n yhteinen T&K-rahoitus-
haku .

Lisätietoja: http://portal .liikennevirasto .fi/sivu/www/f/uutiset/
uutiset_2015/Uutiset_12_2015/tk_rahoitusta_haettavana

UUTISIA

A-Insinöörit 
Oy

A-Insinöörit Oy panos-
taa rakennetekniseen 
kehitykseen ja tieto-
mallintamiseen . Teknii-
kan tohtori Anssi Laak-
sonen on nimitetty A-Insinöörien infra- ja 
rakennesuunnittelun tekniseksi johtajak-
si 1 .11 .2014 alkaen . Tehtävässään hän 
vastaa infrasuunnittelun rakennetekni-
sen osaamisen kehittämisestä ja alueen 
T&K-toiminnasta . Laaksonen on toimi-
nut aiemmin A-Insinöörien silta- ja tai-
torakenneyksikön suunnittelujohtajana .

Laaksonen toimii toisen osan ajastaan 
TTY:llä, jossa hän johtaa siltarakenteiden 
tutkimusryhmää ja vastaa siltojen ja vaa-
tivien rakenteiden opetuksesta . Laakso-
nen on väitellyt liikuntasaumattoman 
sillan rakenteellisesta toiminnasta . Väi-
töskirjatyö ja siihen liittyvä tutkimusoh-
jelma on saanut merkittävää kansainvä-
listä huomiota . Laaksonen toimii tämän 
aihealueen maailmanlaajuisissa asian-
tuntijaryhmissä ja Suomen edustajana 
betonieurokoodien sekä IABSE:n betoni-
rakenteita käsittelevissä ryhmissä .

Kuntaliitto

Kuntaliiton alueet ja yhdyskunnat -yksi-
kön johtajaksi on valittu arkkitehti Rit-
va Laine . Hän aloittaa tehtävässään 1 . 
maaliskuuta 2015 . Laine siirtyy tehtävään 
alueet ja yhdyskunnat -yksikön vt . johta-
jan toimesta . Laine on aiemmin toiminut 
Kuntaliitossa yliarkkitehtina ja tiiminve-
täjänä sekä kaavoitustehtävissä useas-
sa eri kunnassa ja kaupungissa Uudel-
lamaalla, muun muassa kaavoituksesta 
vastaavana Tuusulan kunnassa .

Liikenne- ja 
viestintäministeriö

Valtioneuvosto on nimittänyt liikenne- 
ja viestintäministeriön liikennepolitiikan 
osaston osastopäälliköksi oikeustieteen 
kandidaatti Minna Kivimäen . Kivimäen 
toimikausi alkaa 1 .3 .2015 ja kestää vii-
si vuotta .

2015

Alueelliset 
Yksityistiepäivät 

Tule mukaan
Alueelliset Yksityistiepäivät 
2015 helmi-maaliskuussa 
15 paikkakunnalla.

Ilmoittaudu
www.tieyhdistys.fi
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Veho Hyötyajoneuvot

Jouni Kummala on nimitetty 3 .11 .2014 
alkaen Mercedes-Benz kuorma-automaa-
hantuontiin myynnin kehityspäälliköksi 
vastuualueinaan myyjäkoulutus, ratkai-
sumyynnin kehittäminen sekä asiakas- ja 
kuljettajakoulutus . Hän on aiemmin toi-
minut pitkään Veho Hyötyajoneuvojen 
Etelä-Suomen kuorma-automyynnissä .

DI Antti Puolakkai-
nen on nimitetty Veho  
Hyötyajoneuvojen eri-
k o i s a j o n e u v o y k s i -
kön myyntijohtajaksi  
1 .1 .2015 alkaen . Hän 
siirtyy uuteen tehtä-
vään Veho Hyötyajo-
neuvojen markkinointi-
johtajan tehtävästä .

Paul Cederberg on ni-
mitetty tuotepäälli-
köksi Veho Hyö tyajo-
neuvojen erikoisajo-
neuvoyksikön kunta-
myyntiin 1 .1 .2015 alka-
en . Hän on aikaisem-
min toiminut Veho 
Hyötyajoneuvoissa Fu-
so Canter -tuotepäällik-
könä .

Ylijohtaja Minna Kivimäki on toiminut 
liikennepolitiikan osastopäällikkönä vuo-
desta 2010 . Sitä ennen hän toimi liiken-
nepalveluyksikön päällikkönä . Kivimäki 
on toiminut myös liikenteen erityisasi-
antuntijana Suomen pysyvässä EU-edus-
tustossa Brysselissä .

Liikennepolitiikan osaston toimialaan 
kuuluvat asiat, jotka koskevat liikenne-
politiikkaa, liikennejärjestelmän suunnit-
telua, kehittämistä ja kunnossapitoa, lii-
kennealan lainsäädäntöä sekä liikenteen 
veroja ja maksuja . Lisäksi liikennepolitii-
kan osaston toimialan tehtäviin kuuluvat 
liikennemarkkinoita ja liikenteen elinkei-
nopolitiikkaa, liikenteen hallintaa, liiken-
teen turvallisuutta ja ympäristökysymyk-
siä sekä älyliikennettä koskevat asiat .

Liikennepolitiikan osaston toimialaan 
kuuluvat myös Liikenneviraston ja Lii-
kenteen turvallisuusviraston tulosohja-
us sekä näitä virastoja ja Liikenneturvaa 
koskevat asiat .

Liuttu Logistiikka Oy

Tommi Rannisto on ni-
mitetty toimitusjoh-
tajaksi 1 .12 .2014 alka-
en . Rannisto (s . 1981), 
KTK, on työskennellyt 
Liuttu Logistiikka Oy:n 
palveluksessa kymme-
nen vuotta ja toiminut 
viimeksi yhtiön talous-
johtajana . 

Ramboll

Karoliina Lehmusvir-
ta on nimitetty markki-
nointi- ja viestintäjohta-
jaksi Espooseen

Ari Simonen on nimi-
tetty  johtavaksi asian-
tuntijaksi Ympäristö-
konsultointi-yksikköön 
Tampereelle

Tuula Liukko on nimi-
tetty HSEQ-palveluiden 
liiketoimintapäälliköksi 
Ympäristökonsultointi-
yksikköön Lahteen

Kati Vaajasaari on ni-
mitetty johtavaksi asi-
antuntijaksi Ympäristö-
konsultointi-yksikköön 
Espooseen .

DI Inari Weijo on nimi-
tetty Rakennetekniikan 
alueyksikön päälliköksi 
Tampereelle .

Veho Group Oy Ab

Veho henkilöautot eli VHA-liiketoiminta-
alueen johdossa aloitti 5 .1 .2015 DI, eM-
BA Petri Aarnio (41 v) . Petri siirtyy Ve-
hoon VV-Autosta, jossa hän on viimeksi 
toiminut Audi-johtajana, vastaten maa-
hantuontitoiminnoista, ja sitä ennen au-
totalon johtajana VV-Auto Airportissa . 
Johtaja Petri Aarnio liittyy Veho Groupin 
johtoryhmään ja raportoi toimitusjohta-
ja Kenneth Strömsholmille .

Business Area Controlleriksi on VHA-
liiketoiminta-alueelle nimitetty Vehos-
ta Antti Heikkilä . Hän aloitti tehtävässä 
1 .1 .2015 ja on toiminut aiemmin Veho 
Groupin taloushallinnon controllerina .

Veho Henkilöautojen yritysmyynnin vas-
tuu siirtyi 1 .10 .2014 myyntijohtaja Kar-
ri Anderssonille, kaikkien talon henkilö-
automerkkien osalta valtakunnallisesti .

Myyntijohtaja Omar Boughzou on nimi-
tetty 2 .1 .2015 alkaen vastaamaan koko 
Taksiliiketoiminnasta valtakunnallisesti . 
Hän on aiemmin vastannut Veho Auto-
talojen Taksi Centeristä ja Koivuhaan au-
totalosta .

HENKILÖUUTISIA
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Puh. 029 568 4300, fax 029 568 4402

VIANOVA.FI

Kantavuusmittaukset 
pudotuspainolaitteella ja 
levykuormituslaitteella 

nopeasti ja luotettavasti

West Coast Road Masters Oy 
Pori • Juha-Matti Vainio 0400 121 907
Kouvola • Taito Tähtinen 0400 350 929

roadmasters.fi

LIIKEHAKEMISTO

A-Insinööri ratkaisee 
visaisen pulmasi 
Kaikki infrastruktuurin ja ym-
päristön rakentamisen asian-
tuntemus tie- ja liikenne- sekä 
geosuunnittelusta kaavoituk-
seen, kaupunkisuunnitteluun 
ja siltarakenteisiin.

www.ains.fiEspoo • Tampere • Turku • Pori

Trafino nyt myös Oulussa!

Trafino Oy myy ja
vuokraa liikenne- ja
varoitustarvikkeita
ympäri Suomen.  

 

ESPOO • RAISIO • PIRKKALA • JYVÄSKYLÄ • OULU
www.trafino.fi • puh. (09) 3483 4150

Trafinosta saa kaikkea 
mitä tarvii tiellä, 

taidanpa minäkin lähteä 
käymään siellä!

Ohjaa oikealle tielle.

Tielinja Oy
Päiviöntie 3, 12400 TERVAKOSKI
puh. 0207 599 700 • fax. 0207 599 701
asiakaspalvelu@tielinja.fi 
www.tielinja.fi

Elfving Opasteet Oy Ab
Vanha Valtatie 24, 12100 OITTI
puh. 0207 599 600 • fax. 0207 599 601
asiakaspalvelu@elfvingopasteet.fi
www.elfvingopasteet.fi

Radat, tiet, kadut, sil lat, 
tunnelit ja geotekniikka kaik
kialle Suomeen.  
Vantaal ta, Turusta, Tampe
reelta, Jyväskylästä, Oulusta 
ja Kuopiosta.     www.poyry.fi

Täydet infrasuun
nittelun palvelutInfra-, talo- ja  

ympäristö suunnittelun 
asiantuntija

FCG Suunnittelu ja tekniikka
www.fcg.fi

YKSITYISTIEASIOIDEN 
NEUVONTAPUHELIN

0200 345 20
Arkisin 9-18 • 0,92 euroa/min + pvm
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LIIKEHAKEMISTO

Suomen Tieyhdistyksen julkaisuja

Tilaukset:  Suomen Tieyhdistys • Sentnerikuja 2, PL 55, 00441 Helsinki • 
 Puhelin 020 786 1000 • Faksi 020 786 1009 • toimisto@tieyhdistys.fi • 
 www. tieyhdistys.fi -> Muut julkaisut -> Julkaisujen tilaus

Esko Hämäläinen
Yksityistien parantaminen
Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet
ISBN 978-952-99824-1-7 
140 s., 48 €
Tieyhdistyksen jäsenille 40 €

Esko Hämäläinen
Yksityisteiden hallinto
Tiekunta ja tieosakas 2013
Liitteenä asiakirjamalleja ja
yksityistielaki
ISBN 978-952-99824-6-2
152 s., 32 €
Tieyhdistyksen jäsenille 25 €

Kimmo Levä
Lumiaura – Snöplogen
Koneellisen talvikunnossapidon historia
Det maskinella vinterunderhållets historia
ISBN 951-95123-5-7
174 s., 17 €

Pekka Rytilä
Kaiken maailman moottoritiet
– Juhlajulkaisu 2012
Moottoriteitä Suomessa 50 vuotta – 
Suomen Tieyhdistys 95 vuotta
Värikäs kertomus maailman moottoriteistä. 
ISBN 978-952-99824-5-5
64 s., 25 €
Tieyhdistyksen jäsenille 20 €

Esko Hämäläinen
Jaakko Rahja (toim.)
Yksityistien kunnossapito
Kunnossapitotöiden suunnittelun ja 
toteuttamisen perusteet
ISBN 978-952-99824-3-1 (nid.)
ISBN 978-952-99824-4-8 (PDF)
108 s., 38 €
Tieyhdistyksen jäsenille 30 €

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Postikulut lisätään hintaan.



 Trimble Express
Case Silta 2015     

Rakennamme siltoja.

Trimble Insphere on web-pohjainen 

alusta keskitettyyn paikkatietojen 

hallintaan ja yhteydenpitoon: 

sen avulla hallinnoit tiedostoja, 

laitteistoja, karttapohjia, 

tiedonkeruuta ja tiedonsiirtoa... 

Tule tutustumaan uuteen tapaan 

pitää organisaatiosi tuottavana

ja kilpailukykyisenä.  

TIETOJEN HALLINTA
PILVIPALVELUSSA

LISÄTIETOJA JA 
ILMOITTAUTUMISET: 
WWW.GEOTRIM.FI
PUH. 0207 510 600

Tervetuloa kuuntelemaan 
miten voit soveltaa uusia 
ratkaisuja, teknologioita 
ja palveluita omassa 
organisaatiossasi. Tutustu 
kokonaisvaltaiseen 
mittausten hallintaan  
käytännönläheisen Case 
Silta -esimerkkimme avulla. 
Ilmoittaudu jo tänään! 

Trimble Express on Suomen suurimpia maanmittausalan tapahtumia ja on tarkoitettu kaikille mittausalan 

ammattilaisille, niin käytännön mittaustyötä tekeville kuin päättäjillekin.  Varaa tapahtumaan iltapäivä 

klo 12-16.  Trimble Express -erikoisarvonnat jokaisella paikkakunnalla osallistujien kesken. 

Tarkemmat tapahtumatiedot: www.geotrim.fi . 

Ratkaisuja
inframittausten  

 hallintaan
9.3. JOENSUU
10.3.  KUOPIO
11.3 JYVÄSKYLÄ
12.3. LAPPEENRANTA

16.3 MAARIANHAMINA
17.3 TURKU
18.3. PORI
19.3. ALAHÄRMÄ

23.3. ROVANIEMI
24.3. OULU
25.3. VANTAA
26.3. TAMPERE

VISION: MITTAUS JA
KARTOITUS

UUDET MENETELMÄT
KERÄTÄ TIETOA

MITTAUSOHJELMISTOT
MAASTO/TOIMISTO

GEOSPATIAALINEN
TIETO

MONITOROINTI,
LAADUNTARKISTUS

KIERTUEPAIKAT:
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